
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

./. 

ΠΡΟΣ  :   ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 
                «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 
 Πίνακας Αποδεκτών  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
                Τηλέφ.8341241 
ΚΟΙΝ   :     Φ.600.163/26/14732 
   Σ.1728 
             Καβάλα, 22  Αυγ 17 
   
ΘΕΜΑ :   ∆ιαγωνισµοί – Συµβάσεις (∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού) 
 
ΣΧΕΤ  :  α.  Ν.∆ 721/70  «Περί  Οικονοµικής  Μέριµνας &  Λογιστικού των Ε.∆» 

     (ΦΕΚ Α’ 251) 
 β.  ΣΚ 5-98/1984 «Στρατιωτικά Πρατήρια» 
 γ.  Ν.2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του  

     Κράτους» 
 δ.  Γενικός Κανονισµός Τροφοδοσίας Ενόπλων ∆υνάµεων (ΓΚΤΕ∆) 
 ε.   Κώδικας Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ) 
 στ. Ν.4013/2011 «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 

     Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)» 
 ζ.  Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµ. Συµβάσεων» 
 η.  Ν.4270/2014  «Αρχές δηµοσιονοµικής  διαχείρισης  και  εποπτείας 

     – δηµόσιο λογιστικό  και  άλλες  διατάξεις» 
 θ.  Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών & 

     Υπηρεσιών» 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 09/2017 

 
 1. Σας γνωρίζουµε ότι η Μεραρχία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα (α) 
έως (θ) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισµού, 
που θα αφορά στη µίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτοµάτων 
µηχανηµάτων πώλησης, για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξάρτητων 
Υποµονάδων – Στρατιωτικών Καταστηµάτων ΠΕ  ∆ράµας – Καβάλας. 
 
 2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την 12 Σεπ 17, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00, στη Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Καβάλας από την αρµόδια 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
 3. Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισµού όπως παρακάτω:   
 
  α. Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών:  11 Σεπ 17 και 
ώρα 14:00. 
 
  β. Ηµεροµηνία ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής, αποσφράγισης 
και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (1η Φάση ∆ιαγωνισµού): 12 Σεπ 17 και 
ώρα 10:00. 
 
  γ. Απαιτούµενα έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις: Όπως 
προβλέπονται στους επισυναπτόµενους όρους. 
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  δ. Κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης: Η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά, µε µόνο κριτήριο το υψηλότερο ποσό 
µίσθωσης. 
 
  ε. Είδος διαδικασίας : Συνοπτικός Πλειοδοτικός ∆ιαγωνισµός 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
  ζ. Εγγυοδοσία:  
 
   (1) Εγγυητική Επιστολής Συµµετοχής: 500,00 € . 
 
   (2) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: 1.000,00 € . 
 
  η. ∆εν απαιτείται η κατάθεση δείγµατος. 
   
  θ. ∆ιεύθυνση Μεραρχίας που θα αναθέσει τη σύµβαση: ΧΧ ΤΘΜ /4ο 
ΕΓ/2, Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ», Καβάλα, ΤΚ 65404. 
 
 4. Στοιχεία επικοινωνίας – επαφής: Λγός (ΕΜ) Χριστίνα Νίκου, βοηθός 
4ου ΕΓ/2, τηλ.: 2510461241, φαξ: 2510461260, e-mail: xxtum@army.gr  . 
 
 

 Υπτγος Σπύρος – Γεράσιµος Ρώσσης 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 

  
  
Λγός (ΕΜ) Χριστίνα Νίκου  
     Βοηθός  4oυ ΕΓ/2  
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α»  Γενικοί Όροι ∆ιαγωνισµού  
«Β»  Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού 
«Γ»  Σχέδιο Σύµβασης 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
Γ’ΣΣ/∆ΕΛ - ∆Υ∆Μ - ∆ΟΙ  
∆’ ΣΣ/∆Υ∆Μ – ∆ΟΙ  
ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ-∆ΟΙ 
ΣΠ ∆ράµας 
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 ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 
 «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
 22 Αυγ 17 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ  
Φ.600.163/26/14732/Σ.1728  

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Άρθρο 1ο 

Βασικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΧΧ ΤΘΜ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ –  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ», Καβάλα, 
ΤΚ 65404,  τηλ.: 2510461241,  
e-mail: xxtum@army.gr 
 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Μη Κεντρική  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 42933000-5: Αυτόµατα Μηχανήµατα 
Πώλησης 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιοχές ∆ράµας &  Καβάλας- 
Ανατολική Μακεδονία 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μίσθωση χώρου, για την εγκατάσταση 
αυτοµάτων πωλητών, για τις ανάγκες 
των Μονάδων – Ανεξάρτητων 
Υποµονάδων –Στρατιωτικών 
Καταστηµάτων ΠΕ ∆ράµας - Καβάλας 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 21 Αυτόµατοι Πωλητές 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έδρες Μονάδων 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ  -  

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όχι 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1 έτος, µε δικαίωµα παράτασης της 
ισχύος της σύµβασης για 2 επιπλέον 
τρίµηνα 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Η ανάδειξη µειοδότη θα γίνει βάσει των 
κριτηρίων που προβλέπονται στα 
άρθρα 75, 79 και 80 του Ν.4412/2016, 
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αφού η Μεραρχία ελέγξει την 
καταλληλότητα των οικονοµικών 
φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί 
σύµφωνα µε τα άρθρα έως 73 και 74 
του ιδίου Νόµου. 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Συνοπτικός Πλειοδοτικός ∆ιαγωνισµός 
µε κατάθεση ενσφράγιστων 
προσφορών 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά, µε µόνο κριτήριο 
το υψηλότερο ποσό µίσθωσης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
(ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) 

23 Αυγ 17 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
(ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο ΚΗΜ∆ΗΣ) 

23 Αυγ 17 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11 Σεπ 17 και ώρα 14:00 

ΧΡΟΝΟΣ/ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Λέσχη Αξκών Φρουράς  Καβάλας 
(ΛΑΦΚ) 
12 Σεπ 17 και ώρα 10:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΧΧ ΤΘΜ /4ο ΕΓ, 
Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ»,  
Καβάλα,  ΤΚ 65404,  
τηλ.: 2510461241, 
e-mail: xxtum@army.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  
ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Eκατόν είκοσι (120) ηµέρες 
(τουλάχιστον) ή µέχρι ολοκληρώσεως 
συµβατικών υποχρεώσεων 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8 Νοε 17 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών η 
ελληνική 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ - 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ευρώ (€) 

«∆ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ»  
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ίνεται το δικαίωµα υποβολής 
προσφοράς για κάθε ενότητα  
ξεχωριστά ή για το σύνολο των 
ενοτήτων 
(λεπτοµέρειες ως Προσθήκη «1/Β») 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΧΧ ΤΘΜ /4ο ΕΓ, 
Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ»,  
Καβάλα,  ΤΚ 65404,  
τηλ.: 2510461241, 
e-mail: xxtum@army.gr 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ν.4412/2016, Άρθρα 127 και 205 
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ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τιµολόγηση µε βάση την επιτευχθείσα 
τιµή. Τα είδη που διατίθενται από τους 
αυτόµατους πωλητές,πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και ειδικότερα τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας 
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Άρθρο 2ο  
∆ιατάξεις – Ορισµοί

1 
 

 1. Για τις ανάγκες της παρούσης διακήρυξης ισχύουν οι ορισµοί της 
κείµενης νοµοθεσίας και λόγω συµβατικού αντικειµένου λαµβάνονται υπόψη και 
ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 852/2004, των άρθρων 2 
και 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 178/2002, καθώς επίσης οι ορισµοί και οι αντίστοιχες 
µε την περιγραφόµενη προµήθεια της παρούσας διακήρυξης διατάξεις του                
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄/32/2014) «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». 
 
 2. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί : 
 
  α. Ασφάλεια Τροφίµων ως η κατάσταση του τροφίµου που δεν 
προκαλεί βλάβη στην υγεία του καταναλωτή όταν το τρόφιµο παρασκευάζεται 
και/ή καταναλώνεται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη χρήση. 
 
  β. Αλυσίδα Τροφίµων ως η ακολουθία των σταδίων και των 
λειτουργιών παραγωγής, επεξεργασίας, διανοµής, αποθήκευσης και χειρισµού 
ενός τροφίµου και των συστατικών του, από την πρωτογενή παραγωγή έως την 
κατανάλωση. 
 
  γ. Επιχείρηση Τροφίµων ως ο Οργανισµός της Αλυσίδας Τροφίµων 
που ασχολούνται µε την παραγωγή ζωοτροφών, την πρωτογενή παραγωγή, τη 
µεταποίηση, τη µεταφορά, την αποθήκευση µέχρι τη λιανική πώληση και διάθεση 
των Τροφίµων στον καταναλωτή. Στις επιχειρήσεις συµπεριλαµβάνονται οι 
Οργανισµοί προµήθειας, οι υπεργολάβοι και οι προµηθευτές των ως άνω 
επιχειρήσεων. 
 
  δ. Εγκατάσταση ως η κάθε µονάδα µίας επιχείρησης. 
 
  ε. Προµηθευτής ως η επιχείρηση οιασδήποτε νοµικής και 
οργανωτικής µορφής που βρίσκεται ένα στάδιο πριν την Επιχείρηση Τροφίµων 
στην αλυσίδα Τροφίµων. 
 

Άρθρο 3ο  
∆ιαδικασία Σύναψης Σύµβασης2 -  Γενικοί Υποχρεωτικοί Όροι 

 
 1. Συνοπτικός Πλειοδοτικός ∆ιαγωνισµός µε ενσφράγιστες προσφορές. 
 
 2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε τρεις (3) Φάσεις, όπως παρακάτω: 
 
  α. 1η ΦΑΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
– Τεχνικής Προσφοράς. 
 

                                                           
1 Ν.4412/16,  άρθρο 2 
2 Ν.4412/16, άρθρα 26 και  32 παρ. 2.γ) 
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  β. 2η ΦΑΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Άνοιγµα - Αξιολόγηση Οικονοµικών 
Προσφορών. 
 
  γ. 3η ΦΑΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ‘Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Μειοδότη – 
Κατακύρωση. 
  
 2. Όλοι οι περιεχόµενοι στην διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι 
υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η µη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη µια 
προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. 
 

Άρθρο 4ο  
∆ικαιούµενοι συµµετοχής3 - Προϋποθέσεις που σχετίζονται µε τη Σ∆Σ

4 και 
άλλες διεθνείς συµφωνίες 

 
  1.  Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη 
αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:  
 
   α. Κράτος - µέλος της Ένωσης 
 
   β.  Κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (E.O.X.) 
 
   γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ5, στο 
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 
2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I 
της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
 

  δ.  Τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε 
την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

 
  2.  Η Μεραρχία θα επιφυλάσσει στους οικονοµικούς φορείς των χωρών 
που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες, στο βαθµό που καλύπτονται από 
τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 
Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από 
τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που 
επιφυλάσσει για τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης. 
 
 3. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος «Προµηθευτής» 
αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω παράγραφο 1 κατηγορίες. Οι 
ενώσεις υποψηφίων προµηθευτών και οι κοινοπραξίες υποψηφίων προµηθευτών 
δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλλουν την προσφορά τους. 
 
 4. Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή µιας προσφοράς ή 

                                                           
3 Ν.4412/16, άρθρα 19 και  25 
4 Ν.4412/16, άρθρο 2, παρ. 1 40), ως «Σ∆Σ» νοείται η συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 2513/1997 (Α' 139) 
5 Νοείται η Συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν.2513/1997 
(ΦΕΚ Α΄139) 
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µιας αίτησης συµµετοχής, δεν απαιτείται να έχουν οι κοινοπραξίες οικονοµικών 
φορέων συγκεκριµένη νοµική µορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να 
υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η 
σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για 
την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 
 

Άρθρο 5ο 

Προσφορές και Αιτήσεις Συµµετοχής6 
 

 1. Οι προσφορές, οι αιτήσεις συµµετοχής κατά περίπτωση και τα 
περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188).  
 
 2. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να 
καταρτίσουν και να υποβάλουν προσφορά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε 
φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 4412/16 άρθρο 92 καθώς και στις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 της ΚΥΑ Π1/2390/21-10-2013. 
 
 3. Τα περιεχόµενα του παραπάνω φακέλου ορίζονται ως εξής: 
 
   α. Ένας (1) υποφάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής -
Τεχνική Προσφορά ». 
 
   β.    Ένας (1) υποφάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 
 4. Στον  υποφάκελο   «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» περιλαµβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση 
απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα: 
 
  α. Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), 
συµπληρωµένο κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις ειδικές οδηγίες που 
αναγράφονται επ’αυτού. Σηµειώνεται ότι επιπλέον οδηγίες για τη συµπλήρωσή 
του µπορούν να αντληθούν από την απόφαση 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (ΦΕΚ Β’ 
3698/16-11-2016). Το υπόψη ΤΕΥ∆, ειδικά προσαρµοσµένο στον υπόψη 
διαγωνισµό, όπως στην Προσθήκη «2/Α».  
 
   β. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του 
υποψήφιου νοµικού προσώπου, όπως Προσθήκη «4/Α». 
 
  γ. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, όπως Προσθήκη «3/Α». 
 
  δ. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως: 
 
    (1) Υπεύθυνη ∆ήλωση του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό για 
                                                           
6 Ν.4412/16, άρθρα 92 – 93 
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το χρόνο ισχύος της προσφοράς του,  (ο ελάχιστος χρόνος ισχύος καθορίζεται στο  
άρθρο 6 του παρόντος). 
 
    (2)   Υπεύθυνη ∆ήλωση αποδοχής των Όρων της ∆ιακήρυξης. 
 
    (3)   Υπεύθυνη ∆ήλωση αποδοχής του τρόπου σύνταξης της 
Οικονοµικής προσφοράς. 
 
 5. Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία 
περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών 
στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς. 
 
 6. Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η 
οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα 
απαιτούµενα από τη διακήρυξη οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. 
Συγκεκριµένα: 
 
   α. Οι προσφερόµενες  τιµές πρέπει να προκύπτουν µε σαφήνεια από 
την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε 
όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη (Υπόδειγµα όπως Προσθήκη «5/A»). 
 
   β. Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα 
αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ» 
ή «0,00». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η 
ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ» ή «0,00», θεωρείται ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες 
έχουν προσφερθεί δωρεάν. 
 
   γ. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 7. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της 
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονοµική 
Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 8. ∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί 
υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς, η εκ παραδροµής υποβολή 
δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον υποφάκελο 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οµοίως, δεν 
αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη 
της προσφοράς, η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή 
δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά». 
 
 9. Αντιθέτως, είναι δυνατή η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που ΕΧΟΥΝ Η∆Η νοµίµως και εµπρόθεσµα υποβληθεί και 
ΜΟΝΟ κατόπιν ειδικής προσκλήσεως της Μεραρχίας.  Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι η 
εν λόγω συµπλήρωση ή διευκρίνιση, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους 
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όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε 
νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Λοιπά 
όπως καθορίζονται στο Ν.4412/16, άρθρο 102. 
 
 10. Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το 
σύνολο των απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και 
στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 
(ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Επισηµαίνεται ότι, σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία 
διενεργείται υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία 
δειγµατοληπτικός έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε 
ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων 
που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα 
στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 
του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα 
από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των 
στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. 
 
 11. Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, 
σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις.  
 
 12. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Επιτροπή 
εκπρόθεσµα δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.  
 
 13. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση 
του άρθρου 127 του Ν. 4412/16, κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή εφόσον 
έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την 
προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, 
τους ανωτέρω όρους. 
 
 14. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως 
συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας, αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε 
µη συµµόρφωση προς αυτές, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
 
 15. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του 
διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 16. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που 
υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 
 17. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται 
συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
υποχρεωτικό για τον υποψήφιο ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 
επεξήγησή τους. 
 
 18. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων, που κατά παράβαση των 
άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, απασχολούν ή 
εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 
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 19. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ή ενδέχεται να ζητηθούν από την 
αρµόδια επιτροπή, κατατίθενται στην ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ (Στρατόπεδο «Καρακώστα», 
Καβάλα, Τ.Κ.65404), µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (Υπόδειγµα όπως στην 
Προσθήκη «1/Α»). 
 

Άρθρο 6ο 

Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 

 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους αναδόχους επί 
120 ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης της προσφοράς.  
 
 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου 
από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την Μεραρχία πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα 
ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η Μεραρχία κρίνει 
αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, 
οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους. 
 
 4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 
διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η 
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή ασφαλιστικών 
µέτρων κατά αποφάσεων της Μεραρχίας, που αφορούν τον διαγωνισµό. 
 
 5. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον ανάδοχο 
µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως 
µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
 
 6. Ο υποψήφιος προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την 
προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η 
προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται σε 
κυρώσεις και ειδικότερα στην έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για 
κατακύρωση. 
 

Άρθρο 7ο 

Κριτήρια Επιλογής
7 - Λόγοι Αποκλεισµού

8 
 
 1. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν την: 
 

                                                           
7 Ν.4412/16, άρθρο 75 
8 Ν.4412/16, άρθρο 73 
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  α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας. 
 
  β.  Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια. 
 
  γ. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. 
 
 2. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας, απαιτείται η εγγραφή σε ένα από τα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Για το λόγο αυτό υποβάλλεται από τους 
υποψηφίους αναδόχους, Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή αντιστοίχου  άλλου κράτους 
µέλους9, έκδοσης τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, οι τυχόν αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας καθώς και ότι δεν 
τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης, 
προσκοµίζεται κατά τη διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών τελευταίου µειοδότη 
(∆ικαιολογητικό Μειοδότη, 3η Φάση ∆ιαγωνισµού). 
 

3. Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, 
απαιτείται από τους οικονοµικούς φορείς να διαθέτουν την αναγκαία οικονοµική 
και χρηµατοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύµβασης. Για τον σκοπό 
αυτόν, οι οικονοµικοί φορείς, θα πρέπει να διαθέτουν σε ετοιµότητα και να 
προσκοµίζουν µόνο κατόπιν σχετικής παραγγελίας από τη Μεραρχία, τα 
παρακάτω : 
 
  α. Στοιχεία που να αποδεικνύεται ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών, 
στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, των 
τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014, 2015, 2016) είναι ίσος ή 
µεγαλύτερος από το 100% του συνολικού προϋπολογισµού της υπό ανάθεση 
προµήθειας για την οποία εκδηλώνεται η συµµετοχή του προσφέροντος. Σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα 
µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος 
εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι 
ίσος ή µεγαλύτερος από το  100%  του προϋπολογισµού των συνολικών υπό 
ανάθεση προµήθειας για την οποία εκδηλώνεται η συµµετοχή του προσφέροντος.  
 
   Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω 
ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, µε τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης, 
σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος: 
 
   (1) Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών και 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων (2014, 2015, 2016), στην περίπτωση που η δηµοσίευση των 
ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας.  Απαιτείται να παρέχονται εµφανώς στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού, προκειµένου η αρµόδια επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση µε βάση 
τα καθοριζόµενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία υπ. αριθ. 13 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
 

                                                           
9 Ν. 4412/16, Προσάρτηµα Α, Παράρτηµα XI  

ΑΔΑ: ΩΣΗΗ6-ΝΛΣ
17PROC001847690 2017-08-23



 
 

Α-11

   (2) ∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, 
σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση των ανωτέρω 
συνυποβάλλοντας νόµιµα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (φορολογίας 
εισοδήµατος ή εκκαθαριστικών ΦΠΑ) που θα αποδεικνύεται ότι το σύνολο είναι 
ίσο ή µεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισµού της συνολικής υπό ανάθεση 
προµήθειας για την οποία εκδηλώνεται η συµµετοχή του προσφέροντος 
 
  β. Κατάλληλες βεβαιώσεις αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων 
για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων ίσες ή ανώτερες από το 100% του 
προϋπολογισµού της συνολικής υπό ανάθεση προµήθειας για το δεδοµένο 
χρονικό διάστηµα και της προµήθειας για την οποία εκδηλώνεται η συµµετοχή του 
προσφέροντος, προκειµένου να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής 
κάλυψης έναντι επαγγελµατικών κινδύνων. 
 
 4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, 
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας που αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρµογή 
HACCP από ιδιωτικό φορέα, που να είναι διαπιστευµένος από το ΕΣΥ∆ ή από 
φορέα διαπίστευσης, µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση και 
µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (Μ.L.A) 
αυτής, ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται ή 
βεβαίωση εφαρµογής του αντίστοιχου οδηγού υγιεινής, ανάλογα µε το είδος και τη 
δυναµικότητα της επιχείρησης.. Τα παραπάνω  προσκοµίζονται κατά τη διενέργεια 
ελέγχου δικαιολογητικών τελευταίου µειοδότη (∆ικαιολογητικό Μειοδότη, 3η 
Φάση ∆ιαγωνισµού) . 
 
 5. Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει την υψηλότερη τιµή 
µισθώµατος δεν υποβάλλει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 12 του παρόντος (∆ικαιολογητικά 
Μειοδότη) και στους όρους, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που 
προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή. Σε περίπτωση 
που και αυτός δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται 
στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη πλέον χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή 
και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν υποβάλει, σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα 
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο 
διαγωνισµός  µαταιώνεται. 
 
 6. Όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες 
δηλώσεις του άρθρου 5 του παρόντος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν 
υποβάλλει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα  
του παρόντος και στους όρους του διαγωνισµού, κατά περίπτωση, κηρύσσεται 
έκπτωτος.  
 
 7. Η Μεραρχία αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύµβασης όταν αποδεικνύουν, µε την επαλήθευση που 
προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 και 91, ή είναι γνωστό στη Μεραρχία µε άλλο 
τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση κατά τα 
οριζόµενα στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16. 

ΑΔΑ: ΩΣΗΗ6-ΝΛΣ
17PROC001847690 2017-08-23



 
 

Α-12

 
Άρθρο 8ο   

Προσφερόµενη Τιµή 
 
 1. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την 
οικονοµική προσφορά. 
 
 2. Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων 
(προβλεπόµενοι φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, µεταφορικά έξοδα, και άλλες 
σχετικές δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ. 
 
 3. Αν για τη συγκεκριµένη προµήθεια η προσφορά έχει ασυνήθιστα 
χαµηλή τιµή,τηρούνται οι διαδικασίες των άρθρων 88 και 89 του Ν.4412/16. 
 
 4. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε 
προµηθευτές υποχρεούνται να  παρέχουν αυτά εντός του χρόνου που θα 
καθορίζεται από την Επιτροπή. 
 

Άρθρο 9ο 

Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών και Αιτήσεων Συµµετοχής 
 

 1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται, από το αρµόδιο 
συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – Ε∆∆), 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών, σε δηµόσια συνεδρίαση. 
 
 2. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται από τη Μεραρχία . 
 
 3. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα, γίνεται αποσφράγιση 
µόνο των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -Τεχνική Προσφορά» (1η 
Φάση ∆ιαγωνισµού). Οι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών 
αποσφραγίζονται από την αρµόδια επιτροπή σε ηµεροµηνία και  ώρα που  θα 
γνωστοποιηθεί  σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µετά 
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών (2η Φάση ∆ιαγωνισµού). Αµέσως 
µετά την αποσφράγιση των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική  
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την 
αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι συµµετέχοντες των 
οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειµένου να λάβουν 
γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.  
 
 4. Τα αποτελέσµατα10 επικυρώνονται µε απόφαση της Μεραρχίας, η 
οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 
συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το 

                                                           
10 Ν.4412/16, άρθρο 100, παρ. 4, άρθρο 127 και άρθρο 376 παρ. 12 
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άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως αυτό ισχύει για τους διαγωνισµούς κάτω των 
ορίων, δυνάµει των καθοριζοµένων στην παράγραφο 12 του άρθρου 376. 
 
 5. Ισότιµες προσφορές: 
 
  Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην 
περίπτωση αυτή η Μεραρχία θα επιλέξει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Ε∆∆ και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων, κατόπιν ειδικής 
προκήρυξης στην έδρα της Μεραρχίας. 
 

6. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών πραγµατοποιείται µε 
την παρακάτω διαδικασία: 
 
  α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι και οι υποφάκελοι 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική  Προσφορά», µονογράφονται και 
σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Στην 
παρούσα χρονική στιγµή, οι συµµετέχοντες µπορούν να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών των λοιπών συµµετεχόντων. 
 
  β. Οι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω 
όργανο, τοποθετούµενοι σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος: 
 
   (1) Σφραγίζεται επίσης και υπογράφεται από το ίδιο όργανο. 
 
   (2) Παραδίδεται στην ΧΧ ΤΘΜ/ 4οΕΓ, προκειµένου να 
αποσφραγισθεί σε ηµέρα που θα καθοριστεί από τη Μεραρχία. Οι  προσφορές 
που κρίθηκαν «ΜΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ» µε την ολοκλήρωση της  1ης φάσης 
διαγωνισµού, επιστρέφονται στους προµηθευτές χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 

γ. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η  επιτροπή  
προβαίνει  στην καταχώρηση   όσων   έχουν    υποβάλει   προσφορές,   σε   
πρακτικό   αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών,  το οποίο 
υπογράφεται από τα µέλη της. 

 
δ. Στη συνέχεια, η Ε∆∆ προχωρεί στην αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς που κατατέθηκαν   στις  προσφορές   των  
συµµετεχόντων   για  την πληρότητα και τη νοµιµότητά τους,  σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα. 

 
ε. Κατά   το   στάδιο   αυτό    της   διαδικασίας,   η   επιτροπή,    

µπορεί    να απευθύνει   αιτήµατα   στους   συµµετέχοντες  οικονοµικούς   φορείς,   
για   παροχή διευκρινίσεων  ή  συµπληρώσεων   επί  νοµίµως  υποβληθέντων  
δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό  οικονοµικοί φορείς,  
υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως  της προσφοράς,  να  παρέχουν  εγγράφως  
ζητούµενες διευκρινίσεις  -  συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους 
ορίζονται (Άρθρο 102, Ν.4412/16). 

 
 στ. Κατόπιν, οι αρµόδιες επιτροπές εισηγούνται/γνωµοδοτούν µε 

ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης  των  
δικαιολογητικών συµµετοχής  και  τεχνικών  προσφορών  των  συµµετεχόντων,  το  
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οποίο  υποβάλλεται αρµοδίως στην Μεραρχία  για τη λήψη  και έκδοση της 
προβλεπόµενης  απόφασης για το στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση 
αποστέλλεται  µε  µέριµνα  της Μεραρχίας, στους συµµετέχοντες  για ενηµέρωση. 

 
ζ.  Σε όσους από τους παραπάνω κριθούν  τα δικαιολογητικά  της 

1ης Φάσης ότι είναι αποδεκτά, ελέγχονται από την επιτροπή υγειονοµικής 
επιθεώρησης  (επιτροπή  προελέγχου  βιοµηχανιών - βιοτεχνιών). Η υπόψη 
επιτροπή ελέγχει τις εγκαταστάσεις των διαγωνιζοµένων και συντάσσει έκθεση, 
σύµφωνα µε το Στρατιωτικό Κανονισµό 422-10. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
δίνονται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. ∆ιευκρινίζεται  ότι,  οι  
οικονοµικές προσφορές όσων διαγωνιζοµένων έχουν απορριφθεί βάσει  
δικαιολογητικών ή από την υγειονοµική επιθεώρηση, δεν αποσφραγίζονται και 
επιστρέφονται σε αυτούς. Λεπτοµέρειες  όπως στους Ειδικούς Όρους. 
 
   η. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα, έκδοση απόφασης από 
την Μεραρχία για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση κοινοποιείται, 
στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση. 
 
   θ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά 
συµµετοχής - τεχνική προσφορά-υγειονοµικός έλεγχος) από την Μεραρχία κατά το 
ανωτέρω στάδιο και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής 
προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων 
για το στάδιο, ορίζεται η ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών. Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το 
προηγούµενο στάδιο, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, 
πραγµατοποιείται ενηµέρωση για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα 
διενέργειας της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 
  

ι. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, η αρµόδια 
επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονοµική 
Προσφορά» (2η Φάση ∆ιαγωνισµού) και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον 
πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. 
 
   ια. Η επιτροπή αποσφραγίζει τον υποφάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά», για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούµενο 
στάδιο. Τα περιεχόµενα αυτών µονογράφονται και σφραγίζονται από την 
επιτροπή, κατά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η 
επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει 
οικονοµικές προσφορές, σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 
 
   ιβ. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή, των οικονοµικών 
προσφορών, κατά την οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των 
όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το 
κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται/γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό 
επί της αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης 
αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται 
αρµοδίως στην Μεραρχία, για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης. 
 
   ιγ. Στη συνέχεια, η Μεραρχία εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την 
απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση, αποστέλλεται µε 
µέριµνα της Μεραρχίας στους συµµετέχοντες, για ενηµέρωση. 
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  ιδ. Μετά την ως άνω ενηµέρωση των συµµετεχόντων, επί της 
εκδοθείσας απόφασης της Μεραρχίας για το ανωτέρω στάδιο και µετά την 
άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση από την 
Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, ο προσφέρων, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας η οποία θα 
καθορίζεται από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, οφείλει να 
υποβάλει εντός 10 ηµερών σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και 
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 12 του παρόντος Παραρτήµατος. Τα εν λόγω 
δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ. 
 
  ιε. Η αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 
(3η Φάση ∆ιαγωνισµού) του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, γίνεται ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 
αποσφράγιση γίνεται από την αρµόδια Ε∆∆, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
 
  ιστ. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόµενα αποσφράγιση του 
ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση για 
την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών αυτών και µε ξεχωριστή 
εισηγητική έκθεση, γνωµοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από 
την Μεραρχία, επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
 
  ιζ. Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισµού, υποβάλλεται στην 
Μεραρχία για την έκδοση τελικής απόφασης. 
 
 7. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και για 
τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
 
  α. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική 
περιγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως αναφέρονται στους όρους της 
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη 
γνωµοδότηση της επιτροπής. 
 
  β. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι 
υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση 
της επιτροπής. 
   
  γ. Έντυπα στοιχεία των οικονοµικών προσφορών, για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, 
εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς 
ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής 
ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.  
 
  δ. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, µε µέριµνα της Μεραρχίας 
ενηµερώνονται για την έκδοση απόφασης  αποδοχής ή απόρριψης της 
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προσφοράς τους. Κατά την ηµεροµηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης 
είναι αποδεκτό ότι, οι συµµετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της 
απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω 
ηµεροµηνία αποτελεί και το χρονικό σηµείο από το οποίο υπολογίζεται η νόµιµη 
προθεσµία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων. 
 
  ε. Το αποτέλεσµα της κατακύρωσης του διαγωνισµού, θα 
γνωστοποιηθεί σε όλους τους συµµετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και 
τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. 
 

Άρθρο 10ο   
Απόρριψη Προσφορών 

 
 1. Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της Μεραρχίας, ύστερα 
από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής.  
 
 2. Η προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
 
  α. Μη σύνταξη σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και κατά είδος 
φακέλου, στα άρθρα 94 έως και 96 του Ν.4412/16. 
 
  β. Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο άρθρο 3 της παρούσας.  
 
  γ. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση 
οποιασδήποτε υποχρέωσης του άρθρου 5 της παρούσας (Περιεχόµενο 
Προσφορών και Αιτήσεων Συµµετοχής). 
 
  δ. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συµµετοχής του άρθρου 7 της παρούσας (Κριτήρια Επιλογής – 
Λόγοι Αποκλεισµού). 
 
  ε. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση 
οποιασδήποτε υποχρέωσης που αφορά τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης. 
 
   στ. Χρόνο ισχύος της Προσφοράς µικρότερο από τον ζητούµενο. 
 
   ζ. Υποβολή οικονοµικών στοιχείων εντός των υποβληθέντων 
υποφακέλων «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». 
 
  η. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση 
ή/και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή θέτει όρο 
αναπροσαρµογής τιµών. 
 
  θ. Υποβολή σε έντυπη µορφή στοιχείων µετά την καθοριζόµενη από 
την διακήρυξη προθεσµία. 
 
   ι. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως τους όρους της 
διακήρυξης. 
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  ια.  Μη υποβολή κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται να 
υποβληθεί από την προσφορά. 
 
  ιγ. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών ή/και δήλωση ψευδών 
στοιχείων ή/και δεδοµένων που δεν δύνανται να επιβεβαιωθούν για την 
γνησιότητά τους, που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο που δύναται να 
διενεργήσει η Μεραρχία είτε κατά την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας είτε 
κατά την υλοποίηση της συµβάσεως. 
 

Άρθρο 11ο   
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης 

 
 1. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης αποτελεί η  πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά, µε µόνο κριτήριο το υψηλότερο ποσό 
µίσθωσης. 
 
 2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα 
αναφερόµενα στο Ν.4412/16, οι τεχνικές προδιαγραφές της Στρ. Υπηρεσίας και οι 
όροι της διαδικασίας. Η τελική επιλογή του προµηθευτή µε βάση το υψηλότερο 
ποσό µίσθωσης, γίνεται τελικά, εκ των οικονοµικών φορέων  των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της διαδικασίας. 
 

Άρθρο 12ο 

∆ικαιολογητικά Μειοδότη
11 (3η Φάση ∆ιαγωνισµού) 

 
 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Μεραρχία θα ειδοποιήσει 
εγγράφως και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο τον/τους προσφέροντα/ες, στον/ους 
οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλλει σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω 
(Ν.4412/16, Άρθρο 103). Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον 
προσφέροντα, εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Μεραρχία ,αναλυτικά όπως παρακάτω: 
  
  
 ∆ικαιολογητικά 3ης  Φάσης  
 
  α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα ακόλουθα αδικήµατα: 
 
   (1) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 
 
   (2) ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 

                                                           
11 Ν.4412/16, άρθρα 80 και 103 
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καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονοµικού φορέα. 
 
   (3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά 
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α· 48). 
 
   (4) Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 
τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 
της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής. 
 
   (5) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Νοεωβρίου 2005,  
 
   (6) Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,  
 
   (7) Σχετικά µε τις διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα, 
αναφορικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

 
  β. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 
 
  γ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και 
επικουρικής). Αυτή θα αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συµπεριλαµβανοµένου του εργοδότη) και 
όχι µόνο τους εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 
 
  δ. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ έκδοσης τελευταίου 
τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης και 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Ν.3419/2005, µε το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού, ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι 
µέχρι την ηµέρα  επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης και επίσης να 
προκύπτουν οι τυχόν αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας καθώς και ότι δεν 
τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης. 
 
  ε. Άδειες λειτουργίας στο όνοµα του φυσικού ή νοµικού προσώπου 
που συµµετέχει στο διαγωνισµό και για την ισχύουσα έδρα της επιχείρησης, 
καθώς και αριθµό έγκρισης εάν απαιτείται (φωτοαντίγραφα από επίσηµη κρατική 
αρχή), όπως παρακάτω: 
 
   (1) Άδεια λειτουργίας υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση από την ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Τ.Β΄/31-
08-2006) καθώς επίσης και αριθµό εγκρίσεως (εάν απαιτείται). 
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   (2) Άδεια λειτουργίας τεχνικού ενδιαφέροντος ή απαλλακτικό, 
σύµφωνα µε τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Τ.Α711-03-2005), ή όπως αυτή εκδόθηκε 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία κατά το χρόνο έκδοσης. 
 
   (3) Τονίζεται ότι σε περίπτωση που η λειτουργία της επιχείρησης 
απαιτεί παραπάνω από µία άδειες, προσκοµίζονται όλες, όπως ειδική άδεια 
χειρισµού τροφίµων ζωικής προέλευσης, σύµφωνα µε το Π∆ 79/2007 (ΦΕΚ Α 
95/31 Μαϊ 07). 
 
  στ. Άδεια διάθεσης λυµάτων ή απαλλακτικό, όπως αυτή έχει 
ενσωµατωθεί στην Έγκριση Περιβαλλοντολογικών Όρων (ΕΠΟ) ή στα Πρότυπα 
Περιβαλλοντολογικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆), εκδιδόµενη από τις κατά τόπους 
Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή άλλες αρµόδιες υπηρεσίες αναλόγως 
της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής που εδρεύει η βιοτεχνία - 
βιοµηχανία, καθώς και του τρόπου επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων της ή 
βεβαίωση από τις αρµόδιες αρχές για τη συµµόρφωση τους ως προς τις 
απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας αναφορικά µε την επεξεργασία και τη διάθεση 
των λυµάτων τους. Σε περίπτωση δε που δεν υπάρχει δίκτυο, είναι απαραίτητη η 
προσκόµιση βεβαίωσης για το λόγο αυτό από τις αρµόδιες κατά τόπους 
Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆Σ αυτών). 
 
  ζ. Βεβαίωση ανάπτυξης και εφαρµογής HACCP από ιδιωτικό 
φορέα, που να είναι διαπιστευµένος από το ΕΣΥ∆ ή από φορέα διαπίστευσης 
µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση και µάλιστα, µέλος της 
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (ΜLA) αυτής, ή κατά το πρότυπο 
ΕΝ ISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται ή βεβαίωση εφαρµογής του 
αντίστοιχου οδηγού υγιεινής, ανάλογα µε το είδος και τη δυναµικότητα της 
επιχείρησης. 
 
  η. Εκδοθέντα από την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας επικυρωµένα φωτοαντίγραφα αδειών του οχήµατος ή 
των οχηµάτων µεταφοράς των ειδών που προορίζονται για τη µεταφορά των 
προϊόντων, από τα οποία θα πιστοποιείται η καταλληλότητα των οχηµάτων για τη 
χρήση που προορίζονται. 
 
 2. Η Μεραρχία, διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά, 
όπως αυτά περιγράφηκαν στο άρθρο 7 παρ. 3 του παρόντος.  
 

3. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 
ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και 
τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου 
είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύ-
ρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

 
4. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των 

παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
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Άρθρο 13ο   
Χρόνος Συνδροµής Όρων Συµµετοχής - Οψιγενείς µεταβολές 12 

 
 1. Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής 
όπως ορίστηκαν στους παρόντες όρους, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/16. 
 
 2. Η Μεραρχία δύναται να προβεί στην κατακύρωση της σύµβασης για 
ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό ως εξής: 
 
  α. Έως  30%  (αφορά διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 
100.000 €,  περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 
 
  β. Ποσότητα µικρότερη του προαναφερθέντος ποσοστού, απαιτείται 
προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή/προµηθευτές. 
 
 3. Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι 
προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύµφωνα  µε άρθρο 5 της 
παρούσας13, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων µετά 
την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να 
ενηµερώσουν αµελλητί τη Μεραρχία σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών αποδεικτικών 
εγγράφων14 νοµιµοποίησης. 
 
 4. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της Μεραρχίας 
για οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου που 
επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ του 
∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72 του Ν.4412/16, και εφαρµόζονται κατά τα 
λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει 
υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε 
προσκοµισθεί, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16 
 
 5. Λοιπά κατά τα ισχύοντα στην κείµενη νοµοθεσία15. 

 
Άρθρο 14ο   

Κατακύρωση – Ανάθεση Σύµβασης 
 
 1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι 
προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης, σύµφωνα µε το 
Ν.4412/2016, άρθρο 127 (Ενστάσεις). 
 

                                                           
12 Ν.4412/16, άρθρο 104 
13 Ν.4412/16, άρθρο 79 
14 Ν.4412/16, άρθρο 80 Όπως Προσθήκη «8/Α» του παρόντος 
15 Ν.4412/16, άρθρο 104 
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 2. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση - ανάθεση 
προµήθειας, θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση κατά τα καθοριζόµενα στο άρθρο 
105 του Ν.4412/16, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
 
  α. Τα προς προµήθεια είδη. 
 
  β. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα εφόδια. 
 
  γ. Τη συµφωνία της κατακύρωσης - ανάθεσης µε τους όρους της 
προκήρυξης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη 
προκήρυξη. 
 
  δ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
 
 3. Πριν την παραπάνω ανακοίνωση, η Μεραρχία θα κοινοποιήσει την 
απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
 
 4. Μετά την άπρακτη πάροδο 5 ηµερών από την ως άνω κοινοποίηση 
(προθεσµία άσκησης ένστασης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016), θα σταλεί αρµοδίως η ανακοίνωση της παραγράφου 1 στον 
προµηθευτή. 
 
 5. Ο τελευταίος, υποχρεούται να προσέλθει εντός του χρονικού 
διαστήµατος που ορίζεται στην ανωτέρω ανακοίνωση, για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής. 
 
 6. Η υπογραφή της σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 
προµηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία 
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, 
σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας. 
 

Άρθρο 15ο   
Ματαίωση διαδικασίας16 

 
 1. Η ΧΧ ΤΘΜ µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µπορεί να   
µαταιώσει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
 
  α. Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής 
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή 
αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύµβασης ή 
 
                                                           
16 Ν.4412/16, άρθρο 106 
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  β. Στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες 
(προσωρινούς προµηθευτές) δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης. 
 
 2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να 
λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της Μεραρχίας, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
 
  α. Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης. 
 
  β. Αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη 
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού 
αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Μεραρχία ή τον φορέα για τον οποίο 
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο. 
 
  γ. Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 
σύµβασης. 
 
  δ. Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη. 
 
  ε.  Μετά τη λήξη του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς. 
 
  στ.  Για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως 
ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
 3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας ανάθεσης, η Μεραρχία µπορεί, µετά από γνώµη του αρµοδίου 
οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που 
εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 
 
 4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που 
αναφέρονται παραπάνω, η Μεραρχία ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί 
συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η 
κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
 
 5. Η Μεραρχία διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του 
αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας 
σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε 
τροποποίηση ή µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 
(Ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση) ή 32 (Προσφυγή στη διαδικασία 
µε διαπραγµάτευση) του Ν.4412/16, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 
 

Άρθρο 16ο   
Κατάρτιση Συµβάσεων 

 
 1. Το κείµενο των συµβάσεων (προσχέδιο) επισυνάπτεται στην παρούσα 
διακήρυξη ως Παράρτηµα «Γ». 
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 2. Μετά την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης και µε την επιφύλαξη 
όσων ορίζονται στα προηγούµενα άρθρα, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα 
µέρη σύµβαση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία περί 
δηµοσίων συµβάσεων. 
 

Άρθρο 17ο 

Εγγυήσεις – Υπογραφή Σύµβασης 
  
 1. Οι εγγυήσεις των παραγράφων που ακολουθούν στο παρόν άρθρο 
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη - µέρη της Σ∆Σ και 
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη 
τους υπέρ οικονοµικού φορέα. 
 

2. Εγγύηση Συµµετοχής :  
 

α. Ο συµµετέχον υποψήφιος προµηθευτής των προϊόντων είναι 
υπoχρεωµέvoς στο φάκελο των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» vα καταθέσει ίση 
µε πεντακοσίων ευρώ (50000,,0000 €). 
  
  β. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση 
συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 
 
  γ. Η εγγύηση συµµετοχής17 πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Η Μεραρχία µπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 
 
  δ. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει 
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα των Γενικών και Ειδικών Όρων, 
δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 
 
  ε. Η ένσταση του προµηθευτή κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει 
την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 
 
   στ. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον προµηθευτή µε την 
προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
 

                                                           
17 Συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Κατευθυντήριας Οδηγίας υπ. αριθ. 12 / 2015 της 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
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  ζ. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς 
προσφέροντες µετά την: 
 
   (1) Άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ένστασης ή την 
έκδοση απόφασης επί ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
 
   (2)  Άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης διοικητικής 
προσφυγής επί επιβληθείσας κυρώσεως ή την έκδοση απόφασης επ' αυτής 
 

3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
 
  α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης18 της σύµβασης καλύπτει συνολικά και 
χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης, και ο προµηθευτής 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύµβασης 
εγγυητική επιστολή χχιιλλίίωωνν  εευυρρώώ  ((11..000000,,0000  €€))..    
 
  β.  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά 
δύο (2) τουλάχιστον µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο της προµήθειας. 
 
  γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων, την εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των 
συµβαλλοµένων. 
 
 4. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής 
τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
 
 5. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του 
Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο Προµηθευτής 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης εκτός ΦΠΑ . 
 
 6. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:  
 
  α. Την ηµεροµηνία έκδοσης 
 
  β. Τον εκδότη 
 
  γ.  Τη Μεραρχία προς την οποία απευθύνονται 
 
  δ.  Τον αριθµό της εγγύησης 
 
  ε.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
 

                                                           
18 Συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Κατευθυντήριας Οδηγίας υπ. αριθ. 12 / 2015 της 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 

ΑΔΑ: ΩΣΗΗ6-ΝΛΣ
17PROC001847690 2017-08-23



 
 

Α-25

                  στ.  Την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
 
  ζ.  Τους παρακάτω όρους ότι:  
 
   (1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
 
   (2) Σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου 
 
  η.  Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού 
 
  θ.  Την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 
 
  ι. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  
 
  ια. στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης 
 
 7. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα 
προαναφερθέντα στην προηγούµενη παράγραφο και συµπληρωµατικώς µε τα 
συνηµµένο υπόδειγµα των Γενικών Όρων (Προσθήκη «3/Α»). 
 
 8. ∆ιαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης 
τυποποιηµένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, ή χωρίς να περιλαµβάνει τα 
αναφερόµενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου, δεν καθιστά την εγγύηση 
απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόµενο που καθορίζεται από 
το νόµο και την παρούσα διακήρυξη. 
 
 9. Η Μεραρχία επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους. 
  

Άρθρο 18ο   
Κυρώσεις σε Βάρος του προµηθευτή – Ποινικές Ρήτρες19 

 
 1. Ο Προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του 
ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα 
που απορρέει απ' αυτήν, µε απόφαση της Μεραρχίας, ύστερα από την κλήση του 
για την παροχή εξηγήσεων και µετά από την γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου. 
 
 2. Αν τα προϊόντα παραδοθούν από υπαιτιότητα του προµηθευτή µετά τη 
λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

                                                           
19 Ν.4412/16, άρθρο 218 
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χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση της Μεραρχίας. 
 
 3. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
 
  α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε 
περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
προϊόντων που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα. 
 
  β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των προϊόντων που 
παραδόθηκαν εκπρόθεσµα. 
 
  γ. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών 
είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας 
της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της 
Μεραρχίας, αν οι παραδόσεις των προϊόντων που αφορούν στις ως άνω 
τµηµατικές προθεσµίες εκτελεστούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 
εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
 
 4. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την 
αµοιβή του προµηθευτή. 
 
 5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τη Μεραρχία το δικαίωµα 
να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο. 
 
 6. Οι καταστάσεις (µη εξαιρουµένων λοιπών σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύµβασης 
αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις: 
 
  α. Επαναλαµβανόµενης άρνησης εκτέλεσης προµήθειας χωρίς 
προηγούµενη έγκριση της Μεραρχίας. 
 
  β. Άρνησης αντικατάστασης προς προµήθεια ειδών τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν µακροσκοπικής ή 
µικροσκοπικής εξέτασης. 
 
  γ. Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόµενης καθαριότητος – υγιεινής, 
τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, µεταφορά και παράδοση 
των προς προµήθεια ειδών. 
 
  δ. Μη συµµόρφωσης του προµηθευτή στην έγγραφη υπόδειξη, η 
οποία καταδεικνύει µη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση της 
προµήθειας. 
 
                  ε.  Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σηµασίας, που 
θέτουν σε άµεσο κίνδυνο τα είδη και για τις οποίες έχει ενηµερωθεί να επιλύσει 
εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. 
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  στ. Παράβασης των Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων, 
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των ειδικώς οριζοµένων στους Ειδικούς 
Όρους, Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
 7. Όσον αφορά στα προβληµατικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία είναι 
επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, ή είναι 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών  και της κείµενης Νοµοθεσίας πλέον των ανωτέρω, γίνεται 
παράλληλη  ενηµέρωση του ΕΦΕΤ. 
 
 8. Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την 
ανάθεση ή από την σύµβαση, εφόσον: 
 
  α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή τα προϊόντα δεν παραδόθηκαν µε 
ευθύνη της Μεραρχίας. 
 
  β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
 
 9. Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαµβάνεται υπόψη το 
πρωτόκολλο της αρµόδιας επιτροπής ή τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών 
ελέγχων του Γ’ Κτηνιατρικού Νοσοκοµείου (Γ’ ΚΝΟ). 
 
 10. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, το πρόστιµο επιβάλλεται 
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. 
 
 11. Σε περίπτωση διαφωνίας του προµηθευτή µε τις επιβληθείσες 
κυρώσεις, αυτός µπορεί να ασκήσει διοικητική προσφυγή κατά τη διαδικασία και 
τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η 
Μεραρχία, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση 
δεν επιδέχεται σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε 
φύσεως, διοικητική προσφυγή. 
 
 12. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, ο 
Προµηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 
Μεραρχίας από την µη ή την πληµµελή ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης και η 
Μεραρχία επιφυλάσσεται των νόµιµων δικαιωµάτων της για µελλοντικές ενέργειες.  
 
 13. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρ. 6 του παρόντος 
άρθρου κατά την υλοποίηση της σύµβασης, επιβάλλονται στον προµηθευτή, 
κατόπιν σχετικής εισήγησης και απόφασης της Μεραρχίας, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 
 
  α. Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση. 
 
  β. ∆εύτερη φορά, πρόστιµο 500 Ευρώ. 
 
  γ. Για επόµενες φορές, εφόσον παρουσιαστούν και κατά την κρίση 
της Μεραρχίας και µε την επιφύλαξη των καθοριζοµένων στο Ν. 4235/14: 
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   (1) Θα επιβάλλεται πρόστιµο µε προσαύξηση του αµέσως 
προηγούµενου προστίµου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από τη Μεραρχία. 
 
   (2) Κήρυξη του προµηθευτή, ως έκπτωτου. 
 
 14. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής παραλείψει να φέρει ορισµένα από 
εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή σε µικρότερη ποσότητα (όπως προσδιορίζονται 
στους Ειδικούς Όρους του ∆ιαγωνισµού) ή δεν τα παραδώσει καθόλου (χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας»), τότε η Υπηρεσία δύναται να τα αγοράσει ή 
αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εµπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 
που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει µέρος ή το σύνολο από τα προσφερόµενα 
είδη και ο Προµηθευτής δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα προθεσµία, 
παραιτούµενος ρητώς από κάθε δικαίωµα. Σε όλες τις εν λόγω προαναφερθείσες 
περιπτώσεις το συνολικό κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εµπορίου, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, 
βαρύνουν τον προµηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος αυτού µετά από έκδοση  
σχετικής απόφασης σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 
 
 15. Το ποσό των ποινικών ρητρών καταπίπτει υπέρ Μετοχικού Ταµείου 
Στρατού (ΜΤΣ) κατά τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 

 
Άρθρο 19ο   

Έννοµη Προστασία
20 

 
 1. Άσκηση Ενστάσεως κατά πράξεων που λαµβάνουν χώρα πριν τη 
σύναψη της σύµβασης:  
 
  α. Στους ενδιαφερόµενους παρέχεται η δυνατότητα άσκησης 
ενστάσεως κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιοίκησης που αφορούν στη 
διαδικασία του διαγωνισµού έως και το στάδιο της έκδοσης κατακυρωτικής 
απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4412/2016. 
 
  β. Σε περίπτωση υποβολής προσφυγής µε τηλεοµοιοτυπία (fax), 
από τους προµηθευτές, αυτές δεν θα λαµβάνονται υπόψη, παρά µόνο εάν 
επακολουθήσει από την τηλεοµοιοτυπία (fax) η υποβολή του επιβεβαιωτικού 
πρωτοτύπου της ενστάσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν.2672/98 και του 
άρθρου 10 παρ 2 του Ν.2690/99. 
 
  γ. Η ένσταση κοινοποιείται µε µέριµνα του προσφεύγοντος στον 
εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόµενου από τυχόν ολική ή µερική παραδοχή 
της ένστασης. 
  
  δ. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση ένστασης κατά πράξης, η οποία 
δέχεται εν όλω ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 
 
  ε. Η Μεραρχία οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα, µέσα σε 
προθεσµία (10) ηµερών από την άσκηση της ένστασης και, αν την κρίνει βάσιµη, 
λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία τεκµαίρεται η 
απόρριψη της. 
                                                           
20 Ν.4412/2016, Άρθρο 127 & 205 
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  στ. Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης,  απαιτείται  (µε  την κατάθεση 
της ένστασης) η καταβολή παραβόλου υπέρ ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, ήτοι τριακόσια ευρώ 
(300,00 €), το οποίο επιστρέφεται µε πράξη της Μεραρχίας, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή. 
 
  ζ. Κατά τα λοιπά ισχύουν κατά περίπτωση τα αναφερόµενα στο 
Ν.3886/10. 
 
 2. ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συµβάσεων

21: 
 
  Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν 
σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του 
Ν.4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον 
της Μεραρχίας, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την 
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει η Μεραρχία, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων – 
Προσφυγών της Μεραρχίας. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε 
άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 

Άρθρο 20ο   
Υποχρεώσεις Προµηθευτή 

 
 1. Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς 
τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στην κείµενη νοµοθεσία22. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.  
 
 2. Ο Προµηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος 
για οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθούν ή 
θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την προµήθεια. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
 
 3. Ο Προµηθευτής οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα 
αντίθετο µε το συµφέρον της Μεραρχίας. 
 
 4. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο 
ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι 
υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων 

                                                           
21 Ν.4412/16, άρθρο 205 
22 Ν.4412/16, Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' 
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των περιοχών που θα ενεργήσει, του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και για 
την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµιάς που είναι δυνατόν να 
προξενήσει κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της προµήθειας, εφόσον οφείλεται 
σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού του. 
 
 5. Ο Προµηθευτής σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της 
Σύµβασης, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει τη Μεραρχία, για κάθε θετική και 
αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και 
αν προέρχεται. 
 
 6. Η Μεραρχία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από 
τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προµήθειας. Η 
Μεραρχία δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του προµηθευτή ή 
τρίτων. Από την εκτέλεση του της σύµβασης καµία έννοµη σχέση δεν 
δηµιουργείται µεταξύ της Μεραρχίας και του προσωπικού του προµηθευτή που 
ασχολείται  µε την προµήθεια.  
 
 7. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη 
που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι της Μεραρχίας για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από 
τη ∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες 
περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις 
και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Μεραρχίας ως 
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 
άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της προµήθειας. 
 
 8. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, 
Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του ως µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα 
εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή 
και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα 
εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Μεραρχία η οποία και θα αποφασίσει 
σχετικά. Εάν η Μεραρχία αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να 
εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν 
αντικαταστάτη µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει 
να εγκριθεί από την Μεραρχία. 
 
 9. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον 
προµηθευτή, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη 
Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του προµηθευτή, µόνο 
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 
εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του αρµοδίου οργάνου της Μεραρχία. Σε αντίθετη περίπτωση, η Μεραρχία 
δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, 
εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που 
απαρτίζουν τον προµηθευτή, η συνέχιση ή όχι της προµήθειας εναπόκειται στη 
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διακριτική ευχέρεια της Μεραρχίας, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να 
συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου µέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της 
Σύµβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προµηθευτή, όταν αυτός 
αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική 
διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των 
ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ ∆ηµοσίου όλες οι 
Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης. 
 
  11. Ο Προµηθευτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης και εκτέλεσης της σύµβασης να συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 
3414/05  (Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων»). 

 
Άρθρο 21ο   

Αλλαγή Στοιχείων Προµηθευτών 
 

 1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του προµηθευτή µε 
συνεργαζόµενους προµηθευτές που θα δηλώσει στην τεχνική προφορά του θα 
πρέπει η Μεραρχία να ενηµερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιµων 
ηµερών. 
 
 2. Σε περίπτωση συνεργασίας του προµηθευτή µε νέο προµηθευτή, ο 
πρώτος θα πρέπει να ενηµερώσει τη Μεραρχία πέντε (5) εργάσιµες  ηµέρες  πριν 
την έναρξη της προµήθειας αγαθών από το νέο προµηθευτή. 
 
 3. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή συνεργαζόµενου προµηθευτή, θα 
πρέπει να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η προµήθειας και χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο η Ασφάλεια των Τροφίµων. 
 

Άρθρο 22ο   
∆ιενέργεια Ελέγχων 

 
 1. Ο Υγειονοµικός Έλεγχος του προµηθευτή , θα διενεργείται κατά τα 
οριζόµενα στην Οδηγία ΕΕ 1441/2007, στο άρθρο 14 της ΥΑ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 
9697 (ΦΕΚ Β΄/2718/2012) και την αντίστοιχη υφιστάµενη νοµοθεσία, οποτεδήποτε 
κατά κρίση της Μεραρχίας, προκειµένου να διαπιστωθεί αν καλύπτονται οι 
απαιτήσεις των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισµού) της εν λόγω δηµοσίευσης και 
σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισµό περί ελέγχων του αντικείµενου της 
παρούσας. 
 
 2. Ειδικά πριν την έκδοση της απόφασης της αρµόδιας επιτροπής περί 
αποδοχής των δικαιολογητικών συµµετοχής και σε κάθε περίπτωση πριν την 
ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, το αρµόδιο προσωπικό 
µε διαταγή της Μεραρχίας θα προβαίνει στη διενέργεια υγειονοµικού ελέγχου του 
Υποψήφιου προµηθευτή. 
 
 3. Ο  Υγειονοµικός Έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 και τα αποτελέσµατα θα αξιολογούνται µαζί µε τα υπόλοιπα 
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δικαιολογητικά  του αντίστοιχου φακέλου «δικαιολογητικών» για την εισήγηση περί  
κατακύρωσης. 
 
 4. Η εν λόγω επιτροπή που θα συγκροτηθεί θα απαρτίζεται υποχρεωτικά 
από έναν τουλάχιστον Αξιωµατικό Υγειονοµικού. 
 

Άρθρο 23ο   
Ανωτέρα Βία 

 
 1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον προµηθευτή, εφ' όσον διαπιστωθεί: 
 
  α. Υπαιτιότητα της Μεραρχίας. 
 
  β.  Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναµία 
προµήθειας  µέσα στο συµβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει 
τον προµηθευτή. 
 
 2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
  
  α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή  των 
εργασιών  του καταστήµατος του προµηθευτή.    
 
  β. Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα ή στο κατάστηµα του  
προµηθευτή που συνεπάγεται την διακοπή  των εργασιών τους. 
 
  γ. Πληµµύρα. 
 
  δ. Σεισµός. 
 
  ε. Πόλεµος / Τροµοκρατική Ενέργεια. 
 
  στ. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των 
µηχανηµάτων, που πιστοποιείται από το αρµόδιο όργανο και υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης. 
 
  ζ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών  (∆ιεθνούς  ∆ικτύου). 
 
  η. Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).  
 
 3. Ο Προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε 
είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στη Μεραρχία τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
 4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας του προµηθευτή και µπορεί να επηρεάσουν 
δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν 
λόγους ανωτέρας βίας. 
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Άρθρο 24ο   
Υπεργολαβίες

23 
 

 1. Ως υπεργολαβία ορίζεται η εξ επαχθούς αιτίας σύµβαση µίσθωσης 
έργου, δια της οποίας ο Προµηθευτής σύµβασης αναλαµβάνει νοµικές δεσµεύσεις 
έναντι άλλων νοµικών ή φυσικών προσώπων, µη συνδεόµενων µε τον εργοδότη 
µε νοµικό δεσµό και µε σκοπό την εκτέλεση µέρους της σύµβασης. Ο 
Προµηθευτής παραµένει µόνος υπεύθυνος για το εκτελούµενο από τον 
υπεργολάβο µέρος. Η συµβατική σχέση µεταξύ υπεργολάβου και εργολάβου 
διέπεται από τα άρθρα 681 εποµ. Αστικού Κώδικα.  
 
 2. Ο υπεργολάβος διακρίνεται από τον κύριο προµηθευτή δηµόσιας 
σύµβασης, καθώς ο υπεργολάβος αναλαµβάνει να υλοποιήσει - εκτελέσει µέρος 
του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης, ενώ ο προµηθευτής αναλαµβάνει 
να παράσχει – διαθέσει συγκεκριµένα αγαθά στο εν λόγω πλαίσιο. 
 
 3. Ο Προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη γραπτή 
έγκριση της Μεραρχίας, να αναθέτει οποιοδήποτε µέρος ή σύνολο της προµήθειας 
υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί 
στην προσφορά του. Ο υπεργολάβος θεωρείται "εγκεκριµένος" µε τις συνέπειες 
της Κατευθυντήριας Οδηγίας υπ. αριθ. 10/03-09-2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), µετά από έγκριση της Μεραρχίας, όταν 
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
 
  α. Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση της 
προµήθειας που αναλαµβάνει ανά κατηγορία προµηθειών, αντίστοιχη µε το ποσό 
της σύµβασης Υπεργολαβίας και  
 
  β. Ο Προµηθευτής, πριν από την ενεργοποίηση του υπεργολάβου 
στο έργο έχει γνωστοποιήσει στη Μεραρχία τη σύµβαση Υπεργολαβίας.  
 
 5. Ο Προµηθευτής πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα 
τοις εκατό (70%) της σύµβασης του µε τη Μεραρχία, αφού ληφθούν υπόψη όλες 
οι συµβάσεις υπεργολαβιών που έχουν εγκριθεί.  
 
 6. Σε περίπτωση, κατά την υλοποίηση της σύµβασης, αποδεδειγµένης 
διακοπής της συνεργασίας του προµηθευτή µε υπεργολάβο/υπεργολάβους, που 
έχει συµπεριλάβει στην προσφορά, ο Προµηθευτής υποχρεούται σε άµεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στη Μεραρχία και η σύµβαση θα συνεχίζεται 
από τον προµηθευτή ή από νέο συνεργάτη/υπεργολάβο συνεπικουρούµενο από 
πιθανά νέους συνεργάτες/υπεργολάβους µε σκοπό την πλήρη υλοποίησή της, 
µετά από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Μεραρχίας. Για την αντικατάσταση 
του Υπεργολάβου και προκειµένου να δοθεί η σύµφωνη γνώµη της Μεραρχίας, θα 
πρέπει να αποδείξει ο Προµηθευτής ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου 
συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις µε τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος 
κρίθηκε κατάλληλος. 
 

                                                           
23 Ν4412/16, Άρθρο 131 
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 7. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του 
Ν.4412/16 από υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο από τις 
αρµόδιες εθνικές αρχές. 
 
 8. Προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν.4412/16, η Μεραρχία µπορεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 έως 81 
του Ν.4412/16, να επαληθεύσει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους 
υπεργολάβους, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση 
αυτή, η Μεραρχία: 
   
  α. Απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν 
υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισµού του και 
 
  β. Μπορεί να απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει 
ότι συντρέχουν δυνητικοί λόγοι αποκλεισµού του. 
 

Άρθρο 25ο   
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 
 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων 
σύµφωνα µε το Π∆ 28/15, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β 
της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 
 

Άρθρο 26ο   
∆ηµοσιότητα και ∆ιαφάνεια

 24 
 
 1. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού, νοείται 
η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Προκήρυξης Σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 
 2. Το κείµενο της διακήρυξης προσδιορίζει τη διεύθυνση διαδικτύου στην 
οποία διατίθενται τα έγγραφα της σύµβασης. 
 
 3. Η Μεραρχία θα ενηµερώνει, το συντοµότερο δυνατόν, όλους τους 
υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά µε 
την ανάθεση σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των λόγων για τους οποίους 
αποφάσισαν να µην αναθέσουν σύµβαση για την οποία δηµοσιεύθηκε και να 
αρχίσουν νέα διαδικασία. 
 
 4. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων υποψηφίων ή προσφερόντων, 
η Μεραρχία θα γνωστοποιεί το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση 
εντός 15 ηµερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης: 
 
  α. Σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους απόρριψης της 
αίτησης συµµετοχής του. 
                                                           
24 Ν.4412/16,  Άρθρα 70 & 120  
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  β.  Σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους απόρριψης 
της προσφοράς του, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 54, του Ν.4412/16 θα αιτιολογεί επίσης την απόφασή της περί µη 
ισοδυναµίας των λύσεων. 
 
  γ. Σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, 
το όνοµα του προµηθευτή ή των συµβαλλοµένων µερών της σύµβασης. 
 
 5. Η Μεραρχία δύναται να αποφασίζει να µη γνωστοποιήσει ορισµένες 
πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 σχετικά µε την ανάθεση 
των συµβάσεων, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών µπορεί να 
εµποδίσει την εφαρµογή των νόµων, να είναι αντίθετη, καθ' οιονδήποτε άλλο 
τρόπο, προς το δηµόσιο συµφέρον ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα 
ενός συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα δηµόσιου ή ιδιωτικού ή τις συνθήκες 
θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ οικονοµικών φορέων. 
 
 6. Τυχόν έξοδα δηµοσίευσης της βαρύνουν την Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 

Άρθρο 27ο   
Εκχωρήσεις ∆ικαιωµάτων 

 
 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα προµηθευτή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από την 
σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και της Μεραρχίας. 
 
 

Άρθρο 28ο   
Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους 25 

 
 1.  Οι συµβάσεις µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης και πάντα ύστερα από γνωµοδότηση26 της Μεραρχίας, σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
  α. Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους, 
προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στην παρούσα 
διακήρυξη. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη φύση των 
ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους 
οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν. ∆εν προβλέπουν τροποποιήσεις ή 
προαιρέσεις που ενδέχεται να µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης. 
 
  β. Για τις συµπληρωµατικές προµήθειες από τον αρχικό 
προµηθευτή, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες και δεν περιλαµβάνονταν στην 
αρχική σύµβαση, εφόσον η αλλαγή προµηθευτή: 
 
   (1) ∆εν µπορεί να γίνει για οικονοµικούς ή τεχνικούς λόγους, 
π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιµότητας ή διαλειτουργικότητας µε τον υφιστάµενο 

                                                           
25 Ν4412/16, Άρθρο 132 
26 Ν4412/16, Άρθρο 201 
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εξοπλισµό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν µε τη διαδικασία 
σύναψης της αρχικής σύµβασης, και 
 
   (2) Θα συνεπαγόταν σηµαντικά προβλήµατα ή ουσιαστική 
επικάλυψη δαπανών για τη Μεραρχία. 
 
   (3) Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το 
πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύµβασης. Σε περίπτωση 
διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής 
σύµβασης. 
 
   (4) Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν 
στην αποφυγή εφαρµογής του της κείµενης νοµοθεσίας (άρθρα 3 έως 221 του 
Ν.4412/16). 
 
  γ. Όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
   (1) Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που 
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από τη Μεραρχία. 
 
   (2) Η τροποποίηση δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύµβασης. 
 
   (3) Οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το 50% της 
αξίας της αρχικής σύµβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η 
σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της 
αξίας της αρχικής σύµβασης. 
 
  δ. Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι 
ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 3. 
 
 2. Λόγω της εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας αξίας της υπόψη 
προµήθειας, δεν απαιτείται επαλήθευση για τους όρους της σύµβασης που 
δύναται να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, 
σύµφωνα µε το Ν.4412/16. 
 
 3. Η τροποποίηση δεν µπορεί να µεταβάλει τη συνολική φύση της 
σύµβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται 
βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 
 
 4. Η τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης 
κατά την έννοια της περίπτωσης 1.δ., εφόσον καθιστά τη σύµβαση ουσιωδώς 
διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε 
περίπτωση, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, µία τροποποίηση 
θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 
  α. Η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει 
µέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης, θα είχαν επιτρέψει τη 
συµµετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή 
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στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επιλέγη αρχικώς ή θα 
προσέλκυαν και άλλους συµµετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
 
  β.  Η τροποποίηση αλλάζει την οικονοµική ισορροπία της σύµβασης 
υπέρ του προµηθευτή, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύµβαση 
 
  γ. Η τροποποίηση επεκτείνει σηµαντικά το αντικείµενο της 
σύµβασης 
 
  δ.  Όταν νέος Προµηθευτής υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε 
ανατεθεί αρχικώς η σύµβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις ακόλουθες, 
συνεπεία: 
 
   (1) Ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύµφωνης µε 
την περίπτωση 1α. 
 
   (2) Ολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού προµηθευτή, λόγω 
εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαµβανοµένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, 
της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προ 
πτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονοµικό φορέα, ο οποίος 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι 
η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύµβασης και δεν 
γίνεται µε σκοπό την αποφυγή της εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας ή 
 
   (3) Περίπτωσης που η Μεραρχία αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις 
του κύριου προµηθευτή έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα 
αυτή προβλέπεται στις κείµενες διατάξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 131 του 
Ν.4412/16. 
 
 4.  Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τον 
Ν.4412/16, για τροποποιήσεις των διατάξεων µίας δηµόσιας σύµβασης κατά τη 
διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόµενες στις παραγράφους 
1 και 2. 
 

Άρθρο 29ο   
∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης27 

 
 1. Η Μεραρχία µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες 
διατάξεις, να καταγγείλει µια δηµόσια σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής 
της, εφόσον: 
 
  α. Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα 
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 
(Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους) του Ν.4412/16. 
 
  β. Ο Προµηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, 
τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 73 του Ν4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία της σύναψης σύµβασης. 

                                                           
27 Ν4412/16, Άρθρο 133 
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  γ. Η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον προµηθευτή λόγω 
σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
  
 2. Η Μεραρχία, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, 
καταγγέλλει υποχρεωτικά µια δηµόσια σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής 
της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του 
Ν. 3863/2010 (Α' 115). 
 
 3. Είναι δυνατή η µονοµερής λύση της σύµβασης σε περίπτωση που δεν 
υφίσταται πλέον η απαίτηση λόγω αλλαγής υφιστάµενης κατάστασης µη 
δυνάµενης να προβλεφθεί από τη Μεραρχία  και µε την προϋπόθεση ότι ο 
προµηθευτής ειδοποιήθηκε τουλάχιστον εντός πέντε (5) ηµερών από την 
ηµεροµηνία παύσης. 
 

Άρθρο 30ο   
Εχεµύθεια

28 
 

 1. Ο Προµηθευτής συµπεριλαµβανοµένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ' 
όλη τη διάρκεια της σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης 
και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της 
εκτελέσεως της προµήθειας που θα αναλάβει. 
 
 2. Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό 
του προµηθευτή και τυχόν υπεργολάβων. Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να 
χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον 
αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί 
κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική 
εξάρτηση από τον προµηθευτή κατά την εκτέλεση της εκτελεστικής σύµβασης. Η 
αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται 
εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων. 
 
 3. Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η 
Μεραρχία δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας της. 
 
 4. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 
 
 5. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις 
τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 

                                                           
28 Ν.4412/16,  άρθρο 21 
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 6. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 
οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου 
πρώτου του Π∆ 28/2015 (Α 34). 
 

Άρθρο 31ο   
Λοιπές διατάξεις 

 
 1. Η παρούσα δηµοσίευση, και οι συµβάσεις που θα καταρτισθούν µε 
βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά, 
διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας δηµοσίευσης και των συµβάσεων, ο 
Προµηθευτής υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών 
∆ικαστηρίων. 
 
 2.  Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς από τη σύµβαση, λαµβάνονται 
υπ’ όψιν ο Ν.4235/14 («∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων»), ο 
Ν.4412/16 [«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»], η ∆ιακήρυξη, η 
Κατακύρωση,  η Σύµβαση, εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των οικείων 
διατάξεων του Αστικού Κώδικα κατά την αριθµητική σειρά εµφάνισής των άρθρων 
- Παραρτηµάτων από τα οποία αποτελούνται. 
 
 3. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι 
κείµενες διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και 
υπουργικών αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες 
στο διαγωνισµό και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
 
 4. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας προκύπτουν αλλαγές 
στο χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως 
εισηγήσεις στη Μεραρχία, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις 
απορρίπτει. 
 
 5. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Προµηθευτής 
πρέπει να συνεργάζεται στενά µε τη Μεραρχία, υποχρεούται δε να λαµβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της 
προµήθειας. 
 
 6. Ο Προµηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται 
από τα στελέχη του που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε 
υπηρεσίες σε σχέση µε την υπογραφείσα σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 
 
 7. Ο Προµηθευτής οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα 
αντίθετο µε το συµφέρον της Μεραρχίας. 
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           8. Επισηµαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των εγγράφων στοιχείων των  
προσφορών, θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. 
Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, οι προσφορές 
(οικονοµικές - τεχνικές), να συνοδεύονται από ευρετήριο, στο οποίο θα 
αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη 
αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (πχ οικονοµική προσφορά: φύλλα 1-
4, εγγυητική επιστολή: φύλλο 5 κ.ο.κ). Έγγραφα τυχόν εµπιστευτικού 
χαρακτήρα να µνηµονεύονται εµφανώς στο ευρετήριο για την καλύτερη 
διασφάλιση του απορρήτου τους. 
 
 9. Κανένας υποψήφιος προµηθευτής δεν µπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, σχετικά µε τους όρους της προκήρυξης. 
 
           10.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί 
δηµοσίων προµηθειών. 
 

 Ταξχος Πολυζώης ∆ηµάκης 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

  
  
Λγός (ΕΜ) Χριστίνα Νίκου  
     Βοηθός  4oυ ΕΓ/2  
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1»  Υπόδειγµα Εξωτερικής Όψης Φακέλων  Προσφοράς 
«2»  Υπόδειγµα ΤΕΥ∆ 
«3»  Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής/ Καλής Εκτέλεσης της 

Σύµβασης 
«4»  Αποδεικτικά Έγγραφα Νοµιµοποίησης  
«5»  Οικονοµική Προσφορά 
 

ΑΔΑ: ΩΣΗΗ6-ΝΛΣ
17PROC001847690 2017-08-23



 
 

 
                 ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 

                 «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 
                 4ο 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
                 22 Αυγ 17 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ  
Φ.600.163/26/14732/Σ.1728 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ  ΦΑΚΕΛΩΝ- ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Σχης (ΤΘ) Ηλίας Κωστάκης 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 

  
  
Λγός (ΕΜ) Χριστίνα Νίκου  
        Βοηθός  4oυ ΕΓ/2  
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 100 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 48100                                             
                                                                     ΠΡΟΣ : 
                                                                    Την Επιτροπή ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού 
                                                        Της ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 
                                                          Αριθ. ∆ιακ. ∆ιαγωνισµού: …/2017 
                                                            Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής:   

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 100 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 48100                                             
                                                                            ΠΡΟΣ : 
                                                                        Την Επιτροπή ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού 
                                                           Της ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 
                                                                    Αριθ. ∆ιακ. ∆ιαγωνισµού  …/2017   
             Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής:….. 
 

  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 100 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 48100                                             
                                                                            ΠΡΟΣ : 
                                                                      Την Επιτροπή ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού 
                                                            ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 
                                                                Αριθ. ∆ιακ. ∆ιαγωνισµού  ../2017     
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        ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 
      «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 
       4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
       22 Αυγ 17 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ  
Φ 600.163/26/14732/Σ.1728  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
1
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (ΧΧ ΤΘΜ)] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [83718] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ», Καβάλα, ΤΚ 65404] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΧΧ ΤΘΜ/4
Ο
 ΕΓ, Λγός (ΕΜ) Χριστίνα Νίκου] 

- Τηλέφωνο: [2510-461241] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [xxtum@army.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [Σύμβαση για την μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτάματων πωλητών για την 

κάλυψη  των αναγκών των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων –Στρατιωτικών Καταστημάτων 

ΠΕ Δράμας – Καβάλας.  

CPV : 42933000-5: Αυτόματα Μηχανήματα Πώλησης] 

- Αριθμός Διακήρυξης: 09/2017/ΧΧ ΤΘΜ] 

- Κωδικός στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): [Ημερομηνία 

Δημοσίευσης  23 Αυγ 17] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες :  [Προμήθειες] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Ενότητα Α: Να υποβληθούν τα στοιχεία,  με τους όρους που αναγράφονται στις 

σημειώσεις που ακολουθούν 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
2
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
3
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
4
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
5
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Ενότητα Β: Να υποβληθούν τα στοιχεία, αυτής της ενότητας: 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
6
  

Ενότητα Γ: Να υποβληθούν τα στοιχεία, εφόσον υφίσταται ανάλογη κατάσταση, με 

τους όρους που αναγράφονται στις σημειώσεις που ακολουθούν 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

Ενότητα Δ: Να υποβληθούν τα στοιχεία, εφόσον υφίσταται υπεργολαβική ανάθεση, 

με τους όρους που αναγράφονται στις σημειώσεις που ακολουθούν 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος 

ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
7
 

Να υποβληθούν όλα τα στοιχεία που φαίνονται στο Μέρος ΙΙΙ (Ενότητες Α, Β, Γ και Δ) 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
8
· 

2. δωροδοκία
9,10

· 

3. απάτη
11

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
12

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
13

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
14

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
15

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
16

 

Εάν ναι, αναφέρετε
17

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
18

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)19
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
20

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
21

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
22

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
23

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
24

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
25

 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
26 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
27

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν  σύγκρουσης συμφερόντων
28 

 λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
28

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
29

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

Δε χρησιμοποίησε και δε θα χρησιμοποιήσει 

(άμεσα ή έμμεσα) αντιπροσώπους μόνιμους 

στην εφεδρεία Αξιωματικούς ή μόνιμους 

αποστράτους Αξιωματικούς για τους οποίους 

δεν έχει παρέλθει πενταετία από την 

αποστρατεία τους, βάσει του άρθρου 66 του 

ΝΔ 1400/73; 

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
30

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ενότητα Α: Να υποβληθούν μόνο τα στοιχεία που φαίνονται παρακάτω  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
31

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ενότητα Β: ΔΕΝ απαιτείται η συμπλήρωση των στοιχείων αυτής της ενότητας 

κατά την πρώτη φάση συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

Τα παρακάτω στοιχεία υποβάλλονται μόνο εφόσον ζητηθούν σε ειδικές περιπτώσεις από τη 

ΜΕΡΑΡΧΙΑ 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
32

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
33

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

[…................................…] 

ΑΔΑ: ΩΣΗΗ6-ΝΛΣ
17PROC001847690 2017-08-23



 

16 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
34

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
35

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ενότητα Γ: Υποβάλλονται ΜΟΝΟ οι παράγραφοι   9, 12 αυτής της ενότητας. ΔΕΝ 

απαιτείται η συμπλήρωση των υπολοίπων στοιχείων αυτής της ενότητας κατά την πρώτη φάση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

Τα υπόλοιπα στοιχεία υποβάλλονται μόνο εφόσον ζητηθούν σε ειδικές περιπτώσεις από τη 

ΜΕΡΑΡΧΙΑ 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών:: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
36

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
37

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
38

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
39

 όσον αφορά το 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

Περιγραφή των μηχανημάτων αυτόματης 

πώλησης, της λειτουργίας και των τεχνικών 

χαρακτηριστικών αυτών.  

 

(Να υποβληθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στο 

φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής – 

τεχνικής προσφοράς) 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
40

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

ΑΔΑ: ΩΣΗΗ6-ΝΛΣ
17PROC001847690 2017-08-23



 

19 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ενότητα Δ: Απαιτείται η υποβολή των στοιχείων αυτής της ενότητας  

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι  

1.   Τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και 

ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

2.   Είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά 

και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
41

, εκτός εάν : 

      α) Η Μεραρχία έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
42

. 

      β)  Η Μεραρχία έχει ήδη στην κατοχή της τα σχετικά έγγραφα. 

3.  Αποδέχομαι τον προέλεγχο και τον έλεγχο - επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της εταιρείας, 

από αρμόδια επιτροπή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, καθώς και την παρακολούθηση της 

επεξεργασίας του προϊόντος στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση. 

4.   Διαθέτω όλες τις προβλεπόμενες άδειες και κωδικούς αριθμούς έγκρισης που προβλέπει η 

κείμενη νομοθεσία. 

5. Αναλαμβάνω άμεσα την υποχρέωση υποβολής, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών,  

αποδεικτικών στοιχείων των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται στους όρους του διαγωνισμού, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016, κατόπιν προσκλήσεως από την 

Μεραρχία. 

6.   Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου, για την οποιαδήποτε απόφαση της 

Μεραρχίας, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναxώρησής της. 

7.  Δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στη ΧΧ ΤΘΜ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στα Μέρη Ι έως και IV του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του διαγωνισμού μίσθωσης 

χώρου για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων 

Ανεξ. ΥπομομάδωνΠΕ Δράμας – Καβάλας με αριθμό Διακήρυξης 09/2017. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 Σχης (ΤΘ) Ηλίας Κωστάκης 

Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 

  

Λγός (ΕΜ) Χριστίνα Νίκου  

        Βοηθός  4oυ ΕΓ/2  
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

6  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

7 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

9 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

11 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
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"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

12 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

21 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

22 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
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εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

24 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

25 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

26 Άρθρο 73 παρ. 5. 

27 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

28 Πρβλ άρθρο 48. 

29  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

30 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

31 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

32  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

33  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

34 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

35 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

36 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

37 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

38 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

39 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

40 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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41 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

42 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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                 ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 

                 «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 
                 4ο 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
                 22 Αυγ 17 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ 
Φ.600.163/26/14732/Σ.1728 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ1 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: ΧΧ ΤΘΜ 
 Στρδο «Καρακώστα», 
 Καβάλα, ΤΚ 65404 
 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 

διζήσεως µέχρι του ποσού των ευρώ…………………………………………..4υπέρ 

του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 

........................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

................... 

                                                           
1               Σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία υπ. αριθ. 12/2015 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσηµείωση 3. 
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γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή 

κοινοπραξίας, για την συµµετοχή / καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ 

αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) 

........................ ∆ιακήρυξη/Πρόσκληση / 6 ........................... της ΧΧ ΤΘΜ. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 

χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....….    ηµέρες7 
από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα 

έγγραφα της σύµβασης) 

ή  

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των  

 

 

 

 

                                                           
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία 
υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 
118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
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εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 
 Σχης (ΤΘ) Ηλίας Κωστάκης 

Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 
  

  
Λγός (ΕΜ) Χριστίνα Νίκου  
        Βοηθός  4oυ ΕΓ/2  
 

                                                           
9  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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                                                                ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 
                                                                       «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 
                                                                      4ο 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
                                                                      22 Αυγ 17 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΟ   
Φ.600.163/26/14732/Σ.1728   

 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
1.  Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης αποτελούν όλα τα 

δικαιολογητικά που αφορούν την συµµετοχή φυσικών προσώπων ηµεδαπών και 
αλλοδαπών του υποφακέλου µε τίτλο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής».  

 
2. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 

δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) αφορούν τους διαχειριστές, 
στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο στις περιπτώσεις Α.Ε., και αντιστοίχως υπογράφονται ψηφιακά από 
αυτούς. 

 
3. Επίσης, νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την 

απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού 
εκπροσώπησης, καθορίζονται ως εξής: 

 
α. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου 

Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ):  
 

(1) ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας. 
(2) ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας. 
(3) Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο 

από την αρµόδια Αρχή. 
(4) Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή 

δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν 
επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

(5) Πρακτικό απόφασης ∆Σ περί εγκρίσεως συµµετοχής στο 
∆ιαγωνισµό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο να καταθέσει την 
προσφορά. 
 

β. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής 
εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ): 

 
 (1) Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του 

συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, 
καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας. 

 (2) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την 
αρµόδια Αρχή. 

 
γ.  Για  αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: 

 
(1) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά 

έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω 
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υποπαραγράφους 3.α. ή 3.β., τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας 
της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση 
και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το 
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που 
ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 

(2) Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει 
κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) του νόµιµου εκπροσώπου του 
υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι:  

 
(α)  ∆εν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό. 
 
(β)  Ο Υποψήφιος πληρεί το σχετικό νοµιµοποιητικό 

όρο, που πρέπει να συνοδεύεται  από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 
 

δ.  Συνεταιρισµοί: 
 

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
αντιστοίχως ανωτέρω. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω 
υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) αφορούν τον 
Πρόεδρο του ∆.Σ και υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. 
 
  ε. Ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά: 

 
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για το 

κάθε µέλος, που συµµετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.  
(2) ∆ήλωση σύστασης ένωσης ή κοινοπραξίας, 

υπογεγραµµένης υποχρεωτικά από όλα τα µέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται το 
αντικείµενο εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, ο εκπρόσωπος της 
ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον 
αναπληρώνει. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
1η: Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών 
ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 
αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση, µεταφρασµένη στα ελληνικά, του 
υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 
Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση, µεταφρασµένη στα ελληνικά, του υποψήφιου 
παρόχου υπηρεσιών ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου παρόχου 
υπηρεσιών στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών στον οποίο πρόκειται να 
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κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 
 
2η: Προσφορά Ενώσεων / Κοινοπραξιών: 
 
 Ι. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης 
του εν λόγω διαγωνισµού, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύµβασης. 
 
 ΙΙ. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 
ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας 
κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους 
ίδιους όρους. 
 
 ΙΙΙ. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης 
της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 
ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της 
ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της Κεντρικής 
Αρχής Προµηθειών, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
 
3η: Οι ΑΕ που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία αυτοτελώς ή σε 
Ένωση προσώπων ή Κοινοπραξία ή οποιασδήποτε άλλης µορφής οντότητα, 
απαιτείται να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει σύµφωνα και µε τις 
διατάξεις του Ν.4250/14, στην οποία θα δηλώνουν τα ακόλουθα: 

 
Ι. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών 

του µέχρι φυσικού προσώπου ή ότι αυτό δεν επιβάλλεται κατά το δίκαιο  της 
χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους ή ότι πρόκειται για εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο  κρατών – µελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες για τις οποίες ισχύει 
η υποχρέωση αυτή, καθώς ότι στην σχετική διαδικασία δεν συµµετέχει εξωχώρια 
εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στη διάταξη του εδ. α του άρθρου 4 παρ. 4 του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005. 

 
 ΙΙ. Θα προσκοµίσουν, σε περίπτωση κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού σε 
αυτούς, τα σχετικά δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των νοµικών προσώπων 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 
3414/05. 
 

 Σχης (ΤΘ) Ηλίας Κωστάκης 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 

  
  
Λγός (ΕΜ) Χριστίνα Νίκου  
        Βοηθός  4oυ ΕΓ/2  
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        ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 
      «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 
       4ο 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
       22 Αυγ 17 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ  
Φ 600.163/26/14732/Σ.1728  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(Υπόδειγµα) 

 
Ο υπογεγραµµένος ............................ (Ονοµατεπώνυµο) του ......................  
(Όνοµα Πατρός) κάτοικος .................. (Πόλη, Χωριό) ................................... (Οδός 
και αριθµός) τηλ. ............... που εκπροσωπώ την ....................................... (Όνοµα 
Εταιρείας) σας γνωρίζω τα παρακάτω:  
 

α.    Λάβαµε  γνώση των γενικών και  ειδικών όρων  της διακήρυξης µε 
αριθµό 09/2017 της ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ, τους  οποίους  τους αποδεχόµαστε  
ανεπιφύλακτα, όπως  και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισµούς.  
 

β       Προσφέρω τις παρακάτω τιµές, κατά είδος: 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) 

1 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΩΝ – ΖΕΣΤΩΝ 
ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ 

 

2 ΣΝΑΚΣ  - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ- ΝΕΡΩΝ  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
 Το νερό θα είναι παραγωγής και εµφιάλωσης της εταιρείας ……………….. και τα 
αναψυκτικά θα είναι παραγωγής και εµφιάλωσης της εταιρείας …………………….. 
  
 Καβάλα,………………..….2017 
                    -Ο- 
           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 
    Υπογραφή 
 και τίθεται σφραγίδα της εταιρείας 
 

 Σχης (ΤΘ) Ηλίας Κωστάκης 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 

  
Λγός (ΕΜ) Χριστίνα Νίκου  
        Βοηθός  4oυ ΕΓ/2  
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  ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 
 «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 
 4o ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
 22 Αυγ 17 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ   
Φ.600.163/26/14732/Σ.1728  
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ) 

 
Άρθρο 1ο  

Αντικείµενο Προµήθειας  
 

 1. Ταξινόµηση κατά CPV1: 42933000-5. 
 
 2. Το αντικείµενο της παρούσας αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την 
για την µίσθωση χώρου για εγκατάσταση αυτόµατων µηχανηµάτων πώλησης, 
όπως στην Προσθήκη «1» του παρόντος. Οι συµµετέχοντες µπορούν να 
υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας ή για κάθε ενότητα  
ξεχωριστά (λεπτοµέρειες ως Προσθήκη «1/Β»). 
 
 3. Οι ποσότητες των προς προµήθεια ειδών και η συνολική αξία της 
προµήθειας, δεν δύνανται να υπολογιστούν µε ακρίβεια, για λόγους µη 
δυνάµενους να προβλεφθούν (ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση – ανάγκες 
Μονάδων κλπ). Η εκτιµώµενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται στο ποσό των 
τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €)  περίπου.  
 
 4. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά, µε µόνο κριτήριο το υψηλότερο µίσθωµα. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Προαπαιτούµενα – Προσόντα Υποψήφιου Αναδόχου 

 
 Όπως Άρθρο 5 και 7 των Γενικών Όρων. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Υποχρεώσεις Υποψήφιου Αναδόχου 

 
 1. Όπως Άρθρο 20 Γενικών Όρων και επιπλέον υποχρεώσεις όπως 
παρακάτω: 
 
  α. Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες για την κάλυψη των 
αναγκών των Μονάδων ποσότητες, στα  είδη που θα του ζητούνται. Σε περίπτωση 
µη ικανοποίησης των αναγκών, θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις – 
ποινικές ρήτρες. 
 
                                                 
1 Ν4412/16, Άρθρο 23, Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοµατολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης 
δηµόσιων συµβάσεων γίνονται µε τη χρήση του «Κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)», 
όπως εγκρίθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (L 340) 
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  β. Να δέχεται αναντίρρητα τον έλεγχο των οργάνων της Υπηρεσίας 
και των εντεταλµένων κρατικών οργάνων, για διαπίστωση της ποιότητας, της 
ποσότητας και της προελεύσεως των ειδών, καθώς και της διαδικασίας ζύγισης και 
χορήγησης των ειδών. 
 
  γ. Να αποδέχεται το ωράριο λειτουργίας της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας. 
 
  δ. Να µεταφέρει τα προϊόντα εντός οχήµατος ψυγείου, το οποίο θα 
διαθέτει την προβλεπόµενη άδεια. 
 
  ε. Να αποδέχεται τους προβλεπόµενους από τη Στρατιωτική 
Υπηρεσία χρονικούς περιορισµούς και διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, 
παραµονή και έξοδό του από τα Στρατόπεδα. Επίσης, υποχρεούται να 
προσκοµίσει σε κάθε στρατόπεδο, δύο (2) φωτογραφίες των προσώπων που θα 
εισέρχονται σ’ αυτό, για τη µεταφορά των προϊόντων, προκειµένου να εκδοθούν τα 
απαραίτητα δελτία εισόδου, τα οποία µε τη λήξη της σύµβασης θα πρέπει να 
επιστραφούν. 
 
 2. Τα είδη συσκευασίας βαρύνουν τον προµηθευτή. 
  
 3. Ο προµηθευτής θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) 
έναντι του προσωπικού του για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί κατά την 
είσοδό του και παραµονή του σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατόπεδα. Για 
το λόγο αυτό να γίνεται ιδιαίτερη ενηµέρωση του προσωπικό του για την 
εργασιακή ασφάλεια. Επιπλέον, υποχρεούται να ενηµερώσει το προσωπικό του 
ότι δεν θα έχει καµιά εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από τη 
Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
 4. Επίσης, ο προµηθευτής ευθύνεται απεριόριστα για κάθε περίπτωση 
που θα προκληθεί ατύχηµα, από αµέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε. 
 
 5. Η επιλογή είδους ή ειδών προς προµήθεια, εναπόκειται στην κρίση 
των ∆ιοικητών των Μονάδων. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Προµήθεια - Παραλαβή – Ποιοτικός και Ποσοτικός Έλεγχος  

 
 1. Η παράδοση των προϊόντων που θα πωλούνται από τα µηχανήµατα 
θα γίνεται από τον προµηθευτή τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, χωρίς καµία 
επιβάρυνση. 
 
 2. Ο προµηθευτής αποδέχεται τους προβλεπόµενους από την Υπηρεσία 
χρονικούς προσδιορισµούς και διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραµονή 
και έξοδό του από τα Στρατόπεδα.  
 
 3. Ο προµηθευτής έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 
  α. Η εκµετάλλευση του χώρου, στον οποίο θα τοποθετηθούν οι 
αυτόµατοι πωλητές, θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο από τον ίδιο, 
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απαγορευµένης απολύτως της µεταβιβάσεως του δικαιώµατός του σε άλλον 
ενδιαφερόµενο. 
 
  β. Η ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή 
όλων των ποτών (αναψυκτικών, αφεψηµάτων κτλ.) που διατίθενται από τον 
ενοικιαστή θα είναι άριστη (σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών), η δε 
σύσταση και το ελάχιστο βάρος αυτών καθορίζεται ως ακολούθως: 
 
   (1) Νες – Καφές – Καπουτσίνο – Εσπρέσο – Μοκασίνο   
 
    Καφές ≥2 γρ, ζάχαρη ≥7 γρ. 
 
   (2) Σοκολάτα 
 
    (α) Συνολικό βάρος: 25 γρ. 
 
    (β) Αναλογία µείγµατος: Κακάο 1 κιλ, ζάχαρη 8 κιλ,  γάλα 
σκόνη 250 γρ. 
 
   (3) Τσάι 
 
    Τσάι ≥2 γρ, ζάχαρη ≥7 γρ. 
 
   (4) Τα αναψυκτικά θα προσφέρονται σε κουτί 330 ml από 
αναγνωρισµένες εταιρείες. 
 
   (5) Τα νερά θα προσφέρονται σε µπουκάλι 0,5 l των εταιρειών 
παραγωγής. 
 
   (6) Η ανάµιξη των υλικών παρασκευής των ροφηµάτων θα 
γίνεται υποχρεωτικά εντός των µηχανηµάτων, αυτόµατα. H ως άνω καθοριζόµενη 
σύσταση πρέπει να παραµένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Η 
Υπηρεσία µε αιφνιδιαστικές δειγµατοληπτικές και εργαστηριακές εξετάσεις θα 
ελέγχει την τήρηση των παραπάνω. 
 
 (7) Τα νωπά προϊόντα ειδών κυλικείου (τοστ, σάντουιτς κλπ) θα 
πρέπει να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η Στρατιωτική Υπηρεσία 
(ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚ∆ 7η/2007/ΓΕΣ/∆ΕΜ «ΤεχνικέςΠροδιαγραφές Ειδών 
Κυλικείου»).  
 
   (8)  Τα διατιθέµενα προϊόντα που διατίθενται για κατανάλωση µε 
ατοµική συσκευασία θα φέρουν υποχρεωτικά, τις επισηµάνσεις των άρθρων 10 και 
11 του Κ.Τ.Π καθώς και της λοιπής εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας (π.χ 
αλλεργιογόνα κ.λ.π). 
 

           (9)   Οι ανωτέρω επισηµάνσεις θα είναι ευανάγνωστες και θα 
είναι έκτυπες, µε µελάνι κατάλληλο για συσκευασίες τροφίµων, είτε επί της 
συσκευασίας, είτε σε ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες και σε ενιαίο οπτικό πεδίο, 
απαγορευµένης της χρήσης εµπορικών ετικετών (τύπου σούπερ µάρκετ). 
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   (10) Παράλληλα µε τους αυτόµατους πωλητές του ενοικιαστή θα 
διατίθενται και θα πωλούνται, µε οποιοδήποτε τρόπο από τα κυλικεία των 
Μονάδων, τα ίδια ή άλλα προϊόντα παρεµφερή και δεν παρέχεται στον 
προµηθευτή το  δικαίωµα να προβάλει λόγους κατάργησης ή περιορισµού της 
διαθέσεως των ειδών αυτών. 
 
  γ. Οι αυτόµατοι πωλητές που θα τοποθετηθούν, θα είναι τελευταίας 
τεχνολογίας και σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Θα διαθέτουν ένδειξη σε 
περίπτωση που κάποιο προϊόν έχει εξαντληθεί και δυνατότητα επιστροφής 
χρηµάτων σε περίπτωση αποτυχίας χορήγησής του για οιοδήποτε λόγο. Θα 
συντηρούνται µε µέριµνα και δαπάνη του ενοικιαστή. Για τυχόν βλάβες, οι οποίες 
διαπιστώνονται, θα αποκαθίστανται από τον πλειοδότη, ο οποίος είναι 
υποχρεωµένος να ενεργήσει για την αποκατάστασή τους, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος, από την ειδοποίησή του. 
 
  δ. Η λειτουργία των αυτόµατων πωλητών θα είναι συνεχής, ο δε 
εφοδιασµός τούτων µε υλικά θα πραγµατοποιείται µία ή περισσότερες φορές την 
ηµέρα, ανάλογα µε την κατανάλωση και σε όλες τις ηµέρες και ώρες (εργάσιµες, 
αργίες). Για τον σκοπό αυτό η όλη κατανάλωση και λειτουργία αυτών θα 
βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ενοικιαστή. 
 
  ε. Η µεταφορά των υλικών πρέπει να εξασφαλίζεται από την κάθε 
µορφής ρύπανση µε µέριµνα του ενοικιαστή και να γίνεται µέσα σε καθαρά και 
προστατευόµενα κουτιά ή σε παρόµοιες συσκευασίες. Επίσης και ο χώρος 
τοποθέτησης των υλικών, στα µέσα µεταφοράς, πρέπει να διατηρείται καθαρός και 
να πληρούνται πάντοτε οι προβλεπόµενοι όροι υγιεινής και µεταφοράς αυτών. 
 
  στ. Ο ενοικιαστής πρέπει να τηρεί επακριβώς τις αγορανοµικές 
διατάξεις της Υ.∆.Αιβ/8577/83 και να δέχεται σε οποιονδήποτε χρόνο τον 
υγειονοµικό έλεγχο και τη διενέργεια των απαραίτητων δειγµατοληψιών από τα 
αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. 
 
  ζ. Η αξία των δειγµάτων και των εργαστηριακών εξετάσεων θα 
βαρύνει τον ενοικιαστή. 
 
 4. Ο προµηθευτής ευθύνεται για την εµφάνιση του προσωπικού καθώς 
επίσης και για τη συµπεριφορά αυτού η οποία πρέπει να είναι ιδιαίτερα άψογη και 
διακριτική κατά τις συναλλαγές του µε το εµπλεκόµενο στρατιωτικό προσωπικό. 
 
 5. Τα είδη συσκευασίας (ποτήρια, καλαµάκια κλπ.) βαρύνουν τον 
προµηθευτή. Τα χρησιµοποιούµενα κύπελλα θα είναι πιστοποιηµένα για θερµά – 
ψυχρά ροφήµατα και χωρητικότητας τουλάχιστον 200 ml. 
 
 6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώσει το προσωπικό που θα 
εργασθεί στην επιχείρησή του για τα παραπάνω άρθρα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την σύµβαση, προς άρση παρανοήσεων και παρεξηγήσεων από 
µέρους του. 
  
 7. Ο προµηθευτής υποχρεούται να µεταφέρει και να παραδίδει τα είδη µε 
ειδικό ή κατάλληλα διασκευασµένο δικό του µέσο, το οποίο πρέπει: 
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  α. Να πληρεί τους υγειονοµικούς όρους και κανόνες. 
 
  β. Να εξασφαλίζει προστασία από τις ηλιακές ακτίνες και κάθε 
είδους ρύπανση. 
 
  γ. Να διατηρείται καθαρό και να απολυµαίνεται τακτικά. 
 
  δ. Να εξασφαλίζει την απαιτούµενη ψύξη. 
 
 8. Πλέον των παραπάνω, ο προµηθευτής οφείλει: 
 
  α. Να εκτελεί τις παραγγελίες ανεξάρτητα από το µέγεθος µέσα σε 
24 ώρες από την ειδοποίησή του. 
 
  β. Να παραλαµβάνει οποιοδήποτε είδος επιστραφεί λόγω λήξεως 
ορίου εγγυήσεώς του ή µη κατανάλωσής του. 
 
  γ. Να παραδίδει τα προϊόντα σε συσκευασία που θα είναι κατ’ αρχήν 
η προβλεπόµενη από τον κώδικα τροφίµων και σύµφωνα µε τους Ειδικούς Όρους 
του παρόντος διαγωνισµού.  
 
 9. Η ποιοτική αξιολόγηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τους παρακάτω 
τρόπους αθροιστικά ή διαζευκτικά: 
  
  α. Με µακροσκοπική εξέταση των ειδών. 
 
  β. Με εργαστηριακή εξέταση. 
 
  γ. Με πρακτική δοκιµή. 
 
  δ. Με όλους ή όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, 
ανάλογα µε το προς προµήθεια υλικό ή και οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο 
τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής δειγµατοληψίας. 
 
 10. Οι δειγµατοληψίες διαρκούσης της σύµβασης, πραγµατοποιούνται από 
τριµελή επιτροπή, παρουσία του προµηθευτή ή του νόµιµου αντιπροσώπου του, 
ενώ η αξία των δειγµάτων (3 από κάθε είδος) καθώς και το κόστος των 
εργαστηριακών, µικροβιολογικών, χηµικών ή ιστολογικών εξετάσεων, βαρύνουν 
τον προµηθευτή. Το πρωτόκολλο δειγµατοληψίας υπογράφεται από την 
επιτροπή δειγµατοληψίας και υποχρεωτικά από τον προµηθευτή ή από 
παριστάµενο αντιπροσώπου του. Η τυχόν άρνηση του προµηθευτή ή του 
αντιπροσώπου να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο, αναγράφεται σε αυτό. 
 
 11. Η παραπάνω επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης όταν 
αποφασίσει µε πλειοψηφία για την απόρριψη µέρους ή όλων των συµβατικών 
ειδών. Το πρωτόκολλο απορρίψεως υπογράφεται από την επιτροπή και 
υποχρεωτικά από τον προµηθευτή ή από παριστάµενο αντιπροσώπου του. Η 
τυχόν άρνηση του προµηθευτή ή του αντιπροσώπου του να υπογράψει το σχετικό 
πρωτόκολλο αναγράφεται σε αυτό. 
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 12. Τα πρωτόκολλα απορρίψεως αποστέλλονται στην Υπηρεσία που 
κατακύρωσε το διαγωνισµό και αντίγραφα αυτών στον προµηθευτή. 
 
 13. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης όλων ή µέρους των συµβατικών 
προϊόντων, ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει αµέσως την 
απορριφθείσα ποσότητα µε άλλη, η οποία να πληρεί τους όρους και τις 
προδιαγραφές της σύµβασης, ενώ υπόκειται στις κυρώσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 9 του Παραρτήµατος «Α». 
 
 14. Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα απορριφθέντα είδη ή 
επανειληµµένα έχει ελλείψεις σε είδη που παραγγέλθηκαν, εξαντλείται η επιβολή 
κυρώσεων, µέχρι κηρύξεώς του ως εκπτώτου. 
  
 15. Υπόψη του προµηθευτή ότι η παράδοση των ειδών θα 
πραγµατοποιείται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στις Μονάδες. Σε 
περίπτωση παραδόσεως εντός Σαββάτου - Κυριακής, αυτή θα πραγµατοποιείται 
µόνο µετά από ενηµέρωση του αρµόδιου οργάνου (∆ιαχειριστής Κ.Ψ.Μ) της 
Μονάδος.  
 

Άρθρο 5ο 
Προσδιορισµός Τιµής Ενοικίασης – Τιµές Πώλησης των Προϊόντων 

 
 1. Τιµή εκκινήσης του µισθώµατος ανά µηχάνηµα και ανά µήνα 
καθορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ και ο ελάχιστος αριθµός 
αυτόµατων πωλητών στους 21 (9 αυτόµατοι πωλητές παρασκευής ροφηµάτων και 
12 αυτόµατοι πωλητές νερού – σνακ – αναψυκτικών). Ο αριθµός των 
µηχανηµάτων δύναται να αυξηθεί µε σύµφωνα µε τις ανάγκες των Μονάδων που 
εδρέυουν στις ΠΕ ∆ράµας – Καβάλας και κατόπιν έγκρισης της Μεραρχίας. Το 
παραπάνω δε θα επηρεάσει την τιµή του µισθώµατος ούτε την τιµή πώλησης των 
διατιθέµενων προϊόντων από τα µηχανήµατα καθόλη την διάρκεια της σύµβασης. 
 
 2. Οι ανώτατες τιµές πώλησης των προϊόντων, καθορίζονται όπως 
παρακάτω: 
 
  α. Καφές φραπέ ή νες ή φίλτρου, σοκολάτα και τσάι, σε κύπελλο, σε 
τιµή ίση ή µικρότερη των 0,50 €. 
 
  β. Καφές καπουτσίνο ή εσπρέσο ή µοκατσίνο, σε κύπελλο, σε τιµή 
ίση ή µικρότερη των 0,80 €. 
 
  γ. Αναψυκτικά σε κουτί (330 ml) σε τιµή ίση ή µικρότερη των 0,80 €. 
 
  δ. Νερό σε φιάλη (500 ml) σε τιµή ίση ή µικρότερη των 0,30 €. 
 
  ε. Σάντουιτς σε τιµή ίση ή µικρότερη του 1,50 € και κρουασάν σε 
τιµή ίση ή µικρότερη των 0,80 € για κρουασάν των 80 γρ. , και τιµή ίση ή µικρότερη 
του 1,00 € για κρουασάν άνω των 100γρ. 
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  στ. Σοκοφρέτες –γκοφρέτες- σοκολατοειδή 50γρ (τύπου MARS, TWIX 
κλπ)-γλυκά (λεµονόπιττα, µηλόπιττα κλπ) σε τιµή ίση ή µικρότερη των 0,80 € . 
 
  ζ. ∆ιάφορα µπισκότα σε τιµή ίση ή µικρότερη του 1,00 €. 
 
  Αναπροσαρµογή των παραπάνω τιµών το χρονικό διάστηµα που 
θα ισχύει η σύµβαση δεν γίνεται δεκτή. 
 
 2. Τα προσφερόµενα προϊόντα να πληρούν τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και τις συνηµµένες προδιαγραφές της σύµβασης. 
 
 3. Στην οικονοµική προσφορά, που θα υποβληθεί από τους 
διαγωνιζόµενους, να αναγράφεται υποχρεωτικά, για τα προϊόντα των παρ. 
1γ και 1δ του παρόντος άρθρου, η εταιρία παραγωγής και εµφιάλωσης. 
 

Άρθρο 5ο 
Παραγγελία – Παράδοση – Παραλαβή Προϊόντων 

 
 1. Η µεταφορά και παράδοση των αυτόµατων πωλητών θα γίνει, στην 
έδρα των Μονάδων µε µέριµνα και µεταφορικά  µέσα  του  προµηθευτή, τα  οποία  
θα  πληρούν  τους όρους υγιεινής, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
  
 2. Οι παραληφθείσες ποσότητες θα ελέγχονται από τριµελή επιτροπή µε 
µακροσκοπικό έλεγχο.  
 
 3. Τα είδη, θα µεταφέρονται µε κατάλληλο όχηµα που θα πληροί τους 
όρους υγιεινής, όπως οι σχετικές υγειονοµικές διατάξεις ορίζουν και το οποίο θα 
πρέπει: 
 
  α. Να εξασφαλίζει προστασία από κάθε είδους ρύπανση. 
 
  β. Να διατηρείται καθαρό και να απολυµαίνεται τακτικά. 
 
  γ. Να διαθέτει άδεια µεταφοράς των διακινούµενων εφοδίων. 
 
 5. Τα είδη παραδίδονται συσκευασµένα όπως προβλέπεται στην 
ισχύουσα νοµοθεσία. Τα είδη συσκευασίας θα χρεώνονται από τον προµηθευτή 
στις παραλαµβάνουσες Μονάδες. 
  
 6. Εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Μεραρχίας µε τα εντεταλµένα 
όργανά της, να ελέγχει οποτεδήποτε εκείνη κρίνει σκόπιµο την ποιότητα των 
εφοδίων και τις εγκαταστάσεις, τους χώρους αποθήκευσης και τα µεταφορικά µέσα 
του προµηθευτή για την εξακρίβωση τήρησης των προβλεποµένων όρων υγιεινής. 
 
 7. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε µακροσκοπική ή µε εργαστηριακή 
εξέταση των προϊόντων. Τυχόν δειγµατοληψία γίνεται παρουσία του προµηθευτή η 
δε αξία των δειγµάτων και των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει αυτόν [Υ.Α 
Φ.800/87/131377/Σ.1896 (ΦΕΚ1401 Β’/6 Αυγ 07). Εφόσον ο προµηθευτής δεν 
προσέλθει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος λόγω κωλύµατος ή αρνήσεως θα 
διενεργείται δειγµατοληψία απουσία του από την επιτροπή παραλαβής ή τον 
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κτηνίατρο και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο το οποίο θα υπογράφεται από 
την επιτροπή, τον ∆ιοικητή ή Υποδιοικητή της Μονάδος και τον κτηνίατρο ή τον 
ιατρό που εκτελεί την δειγµατοληψία. 
 
 8. Σε περίπτωση που ποσότητα προϊόντων κατά τον ποιοτικό έλεγχο 
θεωρηθεί µη αποδεκτή, θα αντικαθίσταται άµεσα από τον προµηθευτή χωρίς 
καµιά επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Επιπλέον η Μεραρχία διατηρεί το δικαίωµα της 
να επιβάλει και τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
  
 9. Ο προµηθευτής διατηρεί την αποκλειστικότητα τοποθέτησης 
µηχανηµάτων αυτόµατων πωλητών και υποχρεούται στον οµαλό εφοδιασµό των 
Μονάδων και να καλύπτει σε κάθε περίπτωση πλήρως τις ανάγκες τους στα είδη 
του διαγωνισµού. 
 

Άρθρο 6ο 
Τεχνική Προσφορά – Προδιαγραφές 

 
 Όπως Προσθήκη «2/Β» Ειδικών Όρων.  
                 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Αυξοµείωση Ποσοτήτων 

 
 1. Επιφυλάσσεται το δικαίωµα της Υπηρεσίας, για αυξοµείωση του 
αριθµού των αυτόµατων πωλητών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις κάλυψης αναγκών 
και µε ανάλογη αναπροσαρµογή του µισθώµατος. 
 
 2. Αυτού του είδους η αυξοµείωση δε θα έχει καµία επίδραση στην τιµή 
πώλησης των εφοδίων και στους υπόλοιπους όρους της προµήθειας. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Παραλαβή Συµβατικών Υλικών 

 
 Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από την 
αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, στην έδρα των Μονάδων εγκατάστασης των 
αυτόµατων πωλητών, σύµφωνα µε τους όρους σύµβασης και του παρόντος, 
παρουσία του νόµιµου εκπροσώπου του προµηθευτή. Τα έξοδα βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Τρόπος Πληρωµής – Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά Πληρωµής 

 
 Η καταβολή του µισθώµατος θα γίνεται το τελέυταίο 10ήµερο κάθε µήνα για 
τον τρέχοντα µήνα από τον προµηθευτή, µε µετρητά στον λογαριασµό της 
ΤΡΆΠΕΖΑΣ ΕΛΛΆ∆ΟΣ : 
 
  α. Λογαριασµός Κατάθεσης : 264259 
 
  β. IBAN : GR 660100024-0000000000-264259 
 
  γ. ∆ικαιούχος : ΤΕΘΑ 
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ΑΡΘΡΟ 10ο 
Λοιποί Όροι 

          
 1.  Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης ορισµένων ελέγχων από τα 
κτηνιατρικά στρατιωτικά εργαστήρια ή άλλα αρµόδια εργαστήρια της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, γίνονται δεκτά τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που αναγράφονται 
στο πιστοποιητικό του εργοστασίου παρασκευής αυτών. Στην περίπτωση αυτή, οι 
τιµές θα αναγράφονται στο ∆ελτίο του ΧΗΣ µε την ένδειξη ότι ελήφθησαν από το 
πιστοποιητικό του παρασκευαστή. 
 
 2. Σε περίπτωση που τα κτηνιατρικά στρατιωτικά εργαστήρια ή τα άλλα 
αρµόδια εργαστήρια της Υπηρεσίας δεν έχουν την δυνατότητα ελέγχου σε κάποια 
χαρακτηριστικά, τα δείγµατα θα αποστέλλονται στο ΓΧΚ ή άλλο κατάλληλο 
εργαστήριο του δηµόσιου τοµέα. 
 
 3. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, που 
υποχρεώνεται σε άµεση αναπλήρωση ή µείωση της αντίστοιχης ποσότητας από 
αυτή που παραδόθηκε τελικά. 
                
 4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς τερµατισµού της 
σύµβασης πριν  το  πέρας της χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης των συµβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου, άνευ περαιτέρω αποζηµίωσης, σε  περίπτωση  που 
υπηρεσιακοί - επιχειρησιακοί λόγοι επιβάλουν  την  πάυση της προµήθειας ή 
διαταχθεί από προιστάµενη αρχή.  
 
 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί 
δηµοσίων συµβάσεων. 
 

 Ταξχος Πολυζώης ∆ηµάκης 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

  
  
Λγός (ΕΜ) Χριστίνα Νίκου  
     Βοηθός  4oυ ΕΓ/2  
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1»    Πίνακας Αυτόµατων Πωλητών που θα Εγκατασταθούν κατά ΠΕ  
«2»    Τεχνική Προδιαγραφή 
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                ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 

                «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 

                4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 

                22 Αυγ  17 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ 
Φ 600.163/26/14732/Σ.1728  

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΕ 

 
 1. Οι υποψήφιοι προµηθευτές δύνανται να καταθέσουν προσφορές για 
µία ή και για όλες από τις παρακάτω ενότητες : 
 
  α. Ενότητα 1 (ΠΕ ∆ΡΑΜΑΣ) 
 
   Περιλαµβάνει την εγκατάσταση 6 µηχανηµάτων παραγωγής 
κρύων και θερµών ροφηµάτων και 8 σνακς- νερών - αναψυκτικών, στους 
παρακάτω χώρους: 
 
   (1) ΣΤΡ∆Ο ΦΩΣΤΗΡΙ∆Η  (1 ροφ., 1 σνακς-νερών-αναψ.) 
   (2) ΣΤΡ∆Ο ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ (2 ροφ., 3 σνακς-νερών-αναψ.) 
   (3) ΣΤΡ∆Ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  (1 ροφ.) 
   (4) ΣΤΡ∆Ο ΤΣΙΑ   (2 ροφ., 4 σνακς-νερών-αναψ.) 
  
 Η τιµή εκκίνησης του µισθώµατος κατά µηχάνηµα καθορίζεται στα 30 ευρώ. 
 
  β. Ενότητα 2 (ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ) 
 
   Περιλαµβάνει την εγκατάσταση 3 µηχανηµάτων παραγωγής 
κρύων και θερµών ροφηµάτων και 4 σνακς- νερών - αναψυκτικών στους 
παρακάτω χώρους: 
 
   (1) ΣΤΡ∆Ο ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ  (1 ροφ.) 
   (2) ΚΑΑΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ    (1 ροφ., 1 σνακς-νερών-αναψ.) 
   (3) ΣΤΡ∆Ο ΑΜΒΡΑΖΗ      (1 ροφ., 2 σνακς-νερών-αναψ.) 
   (4) ΣΤΡ∆Ο ΝΑΤΣΙΟΥ       (1 σνακς-νερών-αναψ.) 
   
 Η τιµή εκκίνησης του µισθώµατος κατά µηχάνηµα καθορίζεται στα 30 ευρώ. 
 
 2. ∆εν είναι δυνατή η επιλεκτική τοποθέτηση µηχανηµάτων, παρά 
µόνο στο σύνολο της κάθε ενότητας. 
 
 3. Οποιαδήποτε τροποποίηση ως προς το χώρο εγκατάστασης των 
µηχανηµάτων ή τον αριθµό (τοποθέτηση νέων µηχανηµάτων), θα γίνεται 
κατόπιν έγκρισης της Μεραρχίας και µε τη σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή. 

 
 Σχης (ΤΘ) Ηλίας Κωστάκης 

Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 
  
Λγός (ΕΜ) Χριστίνα Νίκου  
        Βοηθός  4oυ ΕΓ/2  
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       ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 
      «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 
       4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
       22 Αυγ 17 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ  
Φ 600.163/26/14732/Σ.1728 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 
 

 1. Να παρέχουν όλα τα είδη καφέ, σοκολάτα (ρόφηµα), τσάι, νερό και 
λοιπά αναψυκτικά υποχρεωτικά. 
 
 2. Να διαθέτουν αυτόνοµο σύστηµα υδροδότησης για συνεχή παροχή 
ειδών ή να διακόπτεται η λειτουργία τους σε περιπτώσεις διακοπής της 
υδροδότησης.   
 
 3. Να διαθέτουν σύστηµα καθαρισµού του εισερχοµένου ύδατος στο 
µηχάνηµα και να τηρούν πλήρως τους διεθνείς όρους υγιεινής. 
 
 4. Να διαθέτουν προειδοποιητικό σύστηµα «µη λειτουργίας» 
(προειδοποιητική λυχνία κλπ.) µε ανάλογη επιστροφή των κερµάτων και σε 
περίπτωση που κάποιο προϊόν έχει εξαντληθεί ή σε περίπτωση αποτυχίας 
χορήγησής του για οποιοδήποτε λόγο. 
 
 5. Να διαθέτουν σύστηµα ασφαλείας για τυχόν διαρροές ηλεκτρικού 
ρεύµατος (διακόπτη ηλεκτροπληξίας).  
 
 6. Οι αυτόµατοι πωλητές πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας µε 
δυνατότητες επιστροφής χρηµάτων (ρέστα).   
 
 7. Να είναι εµφανής η τιµή του προϊόντος ανά θέση πώλησης. 
 
 8. Να φέρουν κατάλληλη µεταλλική πλάκα, σε εµφανές σηµείο, µε 
χαραγµένο το ονοµατεπώνυµο του κατόχου µε πλήρη στοιχεία (τον αριθµό της 
άδειας του, διεύθυνση έδρας επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας) για άµεση 
πρόσβαση σε περίπτωση ελέγχου από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές. 
 
 

 Σχης (ΤΘ) Ηλίας Κωστάκης 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 

  
  
Λγός (ΕΜ) Χριστίνα Νίκου  
        Βοηθός  4oυ ΕΓ/2  
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  ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 
  «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
  22  Αυγ 17 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ   
Φ.600.163/26/14732/Σ.1728   

 

 
Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. …./……..(έτος) 

ΓΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΆΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑ∆ΩΝ-

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ∆ΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
 
 

……… (µήνας) 2017 
 

ΧΧ ΤΘΜ 
(ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 
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Εισαγωγή 

 
Η σύναψη της παρούσας σύµβασης, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών.  
 
Τα άρθρα και οι ορισµοί που ακολουθούν, διατυπώνουν τους όρους και 

προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες παραγγελίας και παράδοσης των 
ειδών που θα απαιτούνται από τη ΧΧ ΤΘΜ. 

 
Η συµπλήρωση των απαιτούµενων στοιχείων που λείπουν από το παρόν 

προσχέδιο, θα ολοκληρωθεί µετά την ανάδειξη αναδόχου µε βάση την 
τεχνικοοικονοµική προσφορά, τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και 
τις προβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο   
Ορισµοί 

 
 Στη Σύµβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 
αντίστοιχα στο παρόν άρθρο: 
 
 1.1 Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, 
εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται στο πλαίσιο της Σύµβασης, 
συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, τηλεγραφηµάτων και τηλεοµοιοτυπιών 
(fax). Η κοινοποίηση εγγράφων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών (Μεραρχίας - 
Αναδόχου) δύναται να πραγµατοποιηθεί και µε τη χρήση µηνυµάτων ηλεκτρονικού 
(e-mail) σε συγκεκριµένη διεύθυνση που αναγράφεται στη σύµβαση. Ως χρόνος 
κοινοποίησης θεωρείται αυτός της αποστολής του e-mail. 
 
 1.2 Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα. 
 
 1.3 Παραδοτέα: Τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να 
παραδώσει στην έδρα των Μονάδων, σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 
 
 1.4 Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε 
Ηµέρες. 
 
 1.5 Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία, την οποία συνάπτουν και 
υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για την εκτέλεση του Έργου. Η σύµβαση 
δύναται να τροποποιηθεί ή να συµπληρωθεί, κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των 
συµβαλλοµένων µερών. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  

Τόπος και ο Χρόνος Υπογραφής της Σύµβασης    
Συµβαλλόµενα Μέρη 

 
 2.1 Τόπος υπογραφής της σύµβασης: Καβάλα, στην έδρα της ΧΧ ΤΘΜ 
(Στρδο «Καρακώστα»). 
 
 2.2 Χρόνος υπογραφής της σύµβασης …………….. 2017 ηµέρα της 
εβδοµάδος  ………………………... 
 
 2.3 Συµβαλλόµενοι : 
 
  2.3.1  Ο …………………………………….., ∆ιευθυντής του 4ου ΕΓ, ως 
εκπρόσωπος της ΧΧ ΤΘΜ και κατ’ επέκταση του ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα 
µε τη Φ. ………………………………………………………………, εφεξής 
καλούµενος «Αγοραστής». 

 
  2.3.2 Ο …………………………………………..…….. του ……………… 
(Α∆Τ …….........., ηµεροµηνία έκδοσης ……………….., AT ………………), ως 
εκπρόσωπος της εταιρείας ………...................………………………… 
(……………………………………………………), εφεξής καλούµενος «Ανάδοχος».  
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ΑΡΘΡΟ 3ο   
Στοιχεία Κατακυρωτικής Απόφασης   

Περιεχόµενο Σύµβασης – Προσδιορισµός Τιµής Προµήθειας Προϊόντων 
 
 3.1 Με την υπ. αριθ. Φ. ……………………………………………………. 
κατακυρωτική απόφαση, η ΧΧ ΤΘΜ αποφάνθηκε για εγκατάσταση αυτόµατων 
πωλητών µε τιµή µίσθωσης του χώρου τοποθέτησης αυτών : 
 
  α……………...για µηχανήµατα θερµών-ψυχρών ροφηµάτων.  
 
  β……………… για µηχανήµατα νερών-αναψυκτικών – σνακς. 
 
 3.2 Η παρούσα σύµβαση υπ. αριθ. …./2017, διέπεται από τα 
αναφερόµενα στους όρους της ∆ιακήρυξης 
(Φ……………………………………………………………) που κοινοποιήθηκαν στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ ………………………………………………..) και έγιναν αποδεκτοί 
στο σύνολό τους από τον αντισυµβαλλόµενο ανάδοχο. Η σύµβαση αποτελείται 
από το κυρίως κείµενο και τα παρακάτω Παραρτήµατα: 
  
  3.2.1 «Α»  Πίνακας Αυτόµατων Πωλητών που θα Εγκατασταθούν 
 
  3.2.2 «Β»  Τεχνική Προδιαγραφή  
 
  3.2.3. «Γ»  Ανώτατη Τιµή Πώλησης Ειδών ∆ιατιθέµενων από τους 
Αυτόµατους Πωλητές   
   

ΑΡΘΡΟ 4ο  
Σκοπός και Αντικείµενο της Σύµβασης 

 
 4.1 Σκοπός της σύµβασης, είναι να επαναβεβαιώσει την δέσµευση επί των 
αναφεροµένων όρων στην κατακυρωτική απόφαση                                                       
Φ. …………………………………………………………. σύµφωνα µε την οποία ο 
ανάδοχος θα προµηθεύει τον αγοραστή, µε τα προϊόντα της παρούσας σύµβασης 
για τη χρονική περίοδο από ………………….. 17 έως …………………… 18. 
 
 4.2 Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αφορά στην  µίσθωση χώρου 
για εγκατάσταση αυτόµατων πωλητών, για τις ανάγκες των Μονάδων –Ανεξ. 
Υποµονάδων – Στρ. Καταστηµάτων ΠΕ ∆ράµας – Καβάλας  . 
 
 4.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά -  Προδιαγραφές, όπως Παράρτηµα  «Β».   
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Αγοραστής 

 
   Ο αγοραστής, κατά την έννοια του άρθρου 2 της παρούσας, για το 
συγκεκριµένο αντικείµενο της σύµβασης είναι η ΧΧ ΤΘΜ µέσω των 
προαναφεροµένων Μονάδων . 
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ΑΡΘΡΟ 6ο  
Υποχρεώσεις Προµηθευτή 

 
 6.1 Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών 
των Μονάδων ποσότητες, στα είδη που θα του ζητούνται. Σε περίπτωση µη 
ικανοποίησης των αναγκών, θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις – 
ποινικές ρήτρες. 
 
 6.2 Να δέχεται αναντίρρητα τον έλεγχο των οργάνων της Υπηρεσίας και 
των εντεταλµένων κρατικών οργάνων, για διαπίστωση της ποιότητας, της 
ποσότητας και της προελεύσεως των ειδών, καθώς και της διαδικασίας ζύγισης και 
χορήγησης των ειδών. 
 
 6.3 Να αποδέχεται το ωράριο λειτουργίας της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 
 
 6.4 Να µεταφέρει τα προϊόντα εντός κατάλληλου οχήµατος ψυγείου, το 
οποίο θα διαθέτει την προβλεπόµενη άδεια. 
 
 6.5 Να αποδέχεται τους προβλεπόµενους από τη Στρατιωτική Υπηρεσία 
χρονικούς περιορισµούς και διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραµονή και 
έξοδό του από τα Στρατόπεδα. Επίσης, υποχρεούται να προσκοµίσει σε κάθε 
στρατόπεδο δύο (2) φωτογραφίες των προσώπων που θα εισέρχονται σ’ αυτό, για 
τη µεταφορά των προϊόντων, προκειµένου να εκδοθούν τα απαραίτητα δελτία 
εισόδου, τα οποία µε τη λήξη της σύµβασης θα πρέπει να επιστραφούν. 
 
 6.6 Ο προµηθευτής θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) 
έναντι του προσωπικού του για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί κατά την 
είσοδό του και παραµονή του σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατόπεδα. Για 
το λόγο αυτό να γίνεται ιδιαίτερη ενηµέρωση του προσωπικό του για την 
εργασιακή ασφάλεια. Επιπλέον, υποχρεούται να ενηµερώσει το προσωπικό του 
ότι δεν θα έχει καµιά εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από τη 
Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
 6.7 Επίσης, ο προµηθευτής ευθύνεται απεριόριστα για κάθε περίπτωση 
που θα προκληθεί ατύχηµα, από αµέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε. 
 
 6.8 Λοιπά όπως καθορίζονται στους όρους του διαγωνισµού 
(Φ.……………………………………… ……………………..).   
 
 6.9  Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου κατά τα 
καθοριζόµενα στο άρθρο 130 του ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
Κατηγορία Σύµβασης 

 
 Η παρούσα σύµβαση συνάπτεται για την εγκατάσταση αυτόµατων 
µηχανηµάτων πώλησης, για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξάρτητων 
Υποµονάδων –Στρ. Καταστηµάτων ΠΕ ∆ράµας –Καβάλας. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 
Έναρξη και ∆ιάρκεια 

 
 8.1 Η διάρκεια της σύµβασης είναι 1 έτους, αρχόµενη από ...................2017 
µε δυνατότητα µονοµερούς εκ µέρους της Μεραρχίας παράτασης για 1 επιπλέον 
τρίµηνο µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιµές, µε σχετική απόφαση της ΧΧ ΤΘΜ, 
και επιπλέον ενός τριµήνου κατόπιν συµφωνίας και των δύο συµβαλλόµενων 
µερών, µε τους ίδιους όρους και ίδιες τιµές. 
 
 8.2 Όλοι οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι που κοινοποιήθηκαν µε την ανάρτηση 
της διαδικασίας στο διαδίκτυο είναι σε πλήρη ισχύ για όλη την προµήθεια, µέχρι 
πέρατος των συµβατικών υποχρεώσεων. 
  

ΑΡΘΡΟ 9ο  
Μεταβίβαση ∆ικαιωµάτων 

 
9.1 Ο Προµηθευτής, δε δύναται να µεταβιβάζει το σύνολο ή µέρος των 

δικαιωµάτων της παρούσας σύµβασης, ή το σύνολο ή µέρος των υποχρεώσεων 
του που απορρέουν από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Μεραρχίας.  

  
9.2 Επιπλέον, ο Προµηθευτής, δε δύναται να αναθέτει σε άλλο φυσικό 

ή νοµικό πρόσωπο, την εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας η οποία έχει 
υποβληθεί υπό τους όρους της παρούσας, χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση 
της Μεραρχίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
Γλώσσα 

 
 Η Ελληνική γλώσσα ορίζεται ως η γλώσσα της σύµβασης, µε τις 

αντίστοιχες παραδοχές της . 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
Αποδεικτικά Νοµιµότητας και Πιστοποιητικά Ποιότητας 

 
Όπως καθορίζονται στους Όρους της Προκήρυξης και συγκεκριµένα:  
 
 11.1 Αποδεικτικά Νοµιµότητας: 
  
  Ο ανάδοχος, υπέβαλε τα προβλεπόµενα από τους Όρους του 
διαγωνισµού δικαιολογητικά, όπως παρακάτω:  
  
  11.1.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου, από το οποίο προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήµατα:  
 
    11.1.1.1 Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 2008/841/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου 
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    11.1.1.2 ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονοµικού φορέα 
 
    11.1.1.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε 
το ν. 2803/2000 (Α· 48). 
 
    11.1.1.4 Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα 
µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 
της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής. 
 
    11.1.1.5 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Νοεωβρίου 2005,  
 
    11.1.1.6 Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας 
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 
 
    11.1.1.7 Σχετικά µε τις διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα, 
αναφορικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας  
 
  11.1.2 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από 
το οποίο προκύπτει το ειδικό επάγγελµά του αναδόχου, ότι εξακολουθεί  να 
παραµένει εγγεγραµµένος σε αυτό, ότι δεν τελεί σε πτώχευση, ή σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης και ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/90 (A΄101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, καθώς και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. 
 
  11.1.3 Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
Τα τελευταία αφορούν όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση του 
αναδόχου, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συµπεριλαµβανοµένου του εργοδότη. 
 
 11.2 Πιστοποιητικά Ποιότητας: 
 
  Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα παρεχόµενων 
προϊόντων, η οποία θα πιστοποιείται µε την εφαρµογή Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας, σύµφωνα µε τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα. Συγκεκριµένα, ο 
ανάδοχος, καθ όλη τη διάρκεια της προµήθειας, οφείλει να έχει σε ισχύ τα 
παρακάτω: 
 
  11.2.1 Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων κατά ISO 
22000 ή σύστηµα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου (HACCP). Σε 
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περίπτωση µικρής δυναµικότητας ανάλογο διαπιστευτήριο τηρήσεως του 
αντίστοιχου οδηγού υγιεινής. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
Παραγγελίες για Προµήθεια  

 
 12.1  Ο προµηθευτής διατηρεί την αποκλειστικότητα και υποχρεούται 
στον οµαλό εφοδιασµό των αυτόµατων πωλητών στις έδρες των Μονάδων. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
Παράδοση 

 
 13.1  Η µεταφορά και παράδοση των προϊόντων θα γίνεται, στην έδρα 
τω Μονάδων µε µέριµνα και µεταφορικά µέσα του προµηθευτή, τα οποία θα 
πληρούν τους όρους υγιεινής, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
  
 13.2  Τα είδη, θα µεταφέρονται µε κατάλληλο όχηµα που θα πληροί 
τους όρους υγιεινής, όπως οι σχετικές υγειονοµικές διατάξεις ορίζουν και το οποίο 
θα πρέπει: 
 
   13.2.1 Να εξασφαλίζει προστασία από κάθε είδους ρύπανση. 
 
   13.2.2 Να διατηρείται καθαρό και να απολυµαίνεται τακτικά. 
 
   13.2.3 Να διαθέτει άδεια µεταφοράς των διακινούµενων 
εφοδίων. 
 
 13.3  Εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Μεραρχίας µε τα 
εντεταλµένα όργανά της, να ελέγχει οποτεδήποτε εκείνη κρίνει σκόπιµο την 
ποιότητα των εφοδίων και τις εγκαταστάσεις, τους χώρους αποθήκευσης και τα 
µεταφορικά µέσα του προµηθευτή για την εξακρίβωση τήρησης των 
προβλεποµένων όρων υγιεινής. 
 
 13.4  Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε µακροσκοπική ή µε εργαστηριακή 
εξέταση των προϊόντων. Τυχόν δειγµατοληψία γίνεται παρουσία του προµηθευτή η 
δε αξία των δειγµάτων και των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει αυτόν [Υ.Α 
Φ.800/87/131377/Σ.1896 (ΦΕΚ1401 Β’/6 Αυγ 07). Εφόσον ο προµηθευτής δεν 
προσέλθει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος λόγω κωλύµατος ή αρνήσεως θα 
διενεργείται δειγµατοληψία απουσία του από την επιτροπή παραλαβής ή τον 
κτηνίατρο και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο το οποίο θα υπογράφεται από 
την επιτροπή, τον ∆ιοικητή ή Υποδιοικητή της Μονάδος και τον κτηνίατρο ή τον 
ιατρό που εκτελεί την δειγµατοληψία. 
 
 13.5  Σε περίπτωση που ποσότητα προϊόντων κατά τον ποιοτικό 
έλεγχο θεωρηθεί µη αποδεκτή , θα αντικαθίσταται άµεσα από τον προµηθευτή 
χωρίς καµιά επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Επιπλέον η Μεραρχία διατηρεί το 
δικαίωµα της να επιβάλει και τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
 13.6  Λοιπά όπως καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους του 
∆ιαγωνισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο  
Αποδοχή/Απόρριψη Παράδοσης 

 
 14.1  Ποιότητα προσφεροµένων ειδών: 
 
   14.1.1 Όλα τα προσφερόµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε τον 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 
 
   14.1.2 Με µέριµνα του υποψήφιου ανάδοχου πρέπει να 
εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις υγειονοµικής µεταφοράς και τοποθέτησης των 
ειδών. 
 
   14.1.3 Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε κατάλληλα 
οχήµατα/µέσα για το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην κείµενη 
νοµοθεσία.  
 
   14.1.4 Οι συσκευασίες των προϊόντων θα εναρµονίζονται µε τις 
διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των Κανόνων ∆ιακίνησης και 
Εµπορίας Προϊόντων ώστε να εξασφαλίζεται η καταλληλότητα προς κατανάλωση. 
 
   14.1.5 Επίσης η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και µε την 
παρουσία του αναδόχου ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα 
των προς κατανάλωση ειδών τα οποία θα προσκοµίζονται στο στρατιωτικό χηµείο 
ή σε αντίστοιχο χηµείο (όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), προς υποβολή τους στους 
παρακάτω ελέγχους: 
 
     14.1.5.1 Μικροβιολογικό 
 
     14.1.5.2 Χηµική ανάλυση 
 
     14.1.5.3 Ιστολογική εξέταση 
 
   14.1.6 Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται θα είναι τρία (3) από 
κάθε είδος, και το κόστος τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Επίσης τον ανάδοχο θα 
βαρύνει και το κόστος των εξετάσεων/χηµικών αναλύσεων. 
 
   14.1.7 Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, 
πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των 
τροφίµων. 
 
 14.2  Έλεγχος κατά την διάρκεια υλοποίησης της προµήθειας: 
 
   14.2.1 Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα 
προϊόντα (βάρος, περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χηµικό έλεγχο), ο οποίος θα 
γίνεται από αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, παρουσία (κατά την κρίση της) 
υγειονοµικού προσωπικού, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις 
προς τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. 
 
   14.2.2 Η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονοµικό 
έλεγχο των εργαστηρίων – εγκαταστάσεων του ανάδοχου, ώστε να διαπιστώνεται 
η συµµόρφωσή του µε τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 
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 14.3  Λοιπά όπως καθορίζονται στο Παράρτηµα «Β». 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο  
Κυρώσεις σε Βάρος του προµηθευτή – Ποινικές Ρήτρες 

 
 15.1  Αν τα προϊόντα παραδοθούν από υπαιτιότητα του προµηθευτή 
µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της Μεραρχίας. 
 
 15.2  Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
 
   15.2.1  Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό 
διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της 
σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης 
προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
των προϊόντων που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα. 
 
   15.2.2  Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των 
προϊόντων που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα. 
 
   15.2.3  Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών 
προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής 
διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση 
της Μεραρχίας, αν οι παραδόσεις των προϊόντων που αφορούν στις ως άνω 
τµηµατικές προθεσµίες εκτελεστούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 
εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
 
 15.4  Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε 
την αµοιβή του προµηθευτή. 
 
 15.5  Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τη Μεραρχία το 
δικαίωµα να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο. 
 
 15.6  Οι καταστάσεις (µη εξαιρουµένων λοιπών σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της 
σύµβασης αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις: 
 
   15.6.1  Επαναλαµβανόµενης άρνησης εκτέλεσης 
προµήθειας χωρίς προηγούµενη έγκριση της Μεραρχίας. 
 
   15.6.2  Άρνησης αντικατάστασης προς προµήθεια ειδών τα 
οποία δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν µακροσκοπικής ή 
µικροσκοπικής εξέτασης. 
 
   15.6.3  Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόµενης 
καθαριότητος – υγιεινής, τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, 
µεταφορά και παράδοση των προς προµήθεια ειδών. 
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   15.6.4  Μη συµµόρφωσης του προµηθευτή στην έγγραφη 
υπόδειξη, η οποία καταδεικνύει µη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την 
υλοποίηση της προµήθειας. 
 
                    15.6.5  Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας 
σηµασίας, που θέτουν σε άµεσο κίνδυνο τα είδη και για τις οποίες έχει ενηµερωθεί 
να επιλύσει εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. 
 
   15.6.6  Παράβασης των Κανόνων ∆ιακίνησης και 
Εµπορίας Προϊόντων, του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των ειδικώς 
οριζοµένων στους Ειδικούς Όρους, Τεχνικών Προδιαγραφών 
 
 15.7  Όσον αφορά στα προβληµατικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία 
είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, ή είναι 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών  και της κείµενης Νοµοθεσίας πλέον των ανωτέρω, γίνεται 
παράλληλη  ενηµέρωση του ΕΦΕΤ. 
 
 15.8  Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
την ανάθεση ή από την σύµβαση, εφόσον: 
 
   15.8.1  Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή τα προϊόντα δεν 
παραδόθηκαν µε ευθύνη της Μεραρχίας. 
 
   15.8.2  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
 15.9  Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαµβάνεται 
υπόψη το πρωτόκολλο της αρµόδιας επιτροπής ή τα αποτελέσµατα των 
εργαστηριακών ελέγχων του Γ’ Κτηνιατρικού Νοσοκοµείου (Γ’ ΚΝΟ). 
 
 15.10 Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, το πρόστιµο επιβάλλεται 
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. 
 
 15.11 Σε περίπτωση διαφωνίας του προµηθευτή µε τις επιβληθείσες 
κυρώσεις, αυτός µπορεί να ασκήσει διοικητική προσφυγή κατά τη διαδικασία και 
τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η 
Μεραρχία, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση 
δεν επιδέχεται σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε 
φύσεως, διοικητική προσφυγή. 
 
 15.12 Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείµενη 
νοµοθεσία, ο Προµηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει 
εις βάρος της Μεραρχίας από την µη ή την πληµµελή ή την κακή εκτέλεση της 
σύµβασης και η Μεραρχία επιφυλάσσεται των νόµιµων δικαιωµάτων της για 
µελλοντικές ενέργειες.  
 
 15.13 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρ. 6 του παρόντος 
άρθρου κατά την υλοποίηση της σύµβασης, επιβάλλονται στον προµηθευτή, 
κατόπιν σχετικής εισήγησης και απόφασης της Μεραρχίας, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 
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   15.13.1 Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση. 
 
   15.13.2 ∆εύτερη φορά, πρόστιµο 500 Ευρώ. 
 
   15.13.3 Για επόµενες φορές, εφόσον παρουσιαστούν και κατά 
την κρίση της Μεραρχίας και µε την επιφύλαξη των καθοριζοµένων στο Ν. 
4235/14: 
 
     15.13.3.1 Θα επιβάλλεται πρόστιµο µε προσαύξηση του 
αµέσως προηγούµενου προστίµου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από τη 
Μεραρχία. 
 
     15.13.3.2 Κήρυξη του προµηθευτή, ως έκπτωτου. 
 
 15.14 Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής παραλείψει να φέρει ορισµένα 
από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή σε µικρότερη ποσότητα (όπως 
προσδιορίζονται στους Ειδικούς Όρους του ∆ιαγωνισµού) ή δεν τα παραδώσει 
καθόλου (χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας»), τότε η Υπηρεσία δύναται 
να τα αγοράσει ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εµπόριο. Το ίδιο ισχύει και 
στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει µέρος ή το σύνολο από 
τα προσφερόµενα είδη και ο Προµηθευτής δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα 
προθεσµία, παραιτούµενος ρητώς από κάθε δικαίωµα. Σε όλες τις εν λόγω 
προαναφερθείσες περιπτώσεις το συνολικό κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου 
εµπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από 
την αιτία αυτή, βαρύνουν τον προµηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος αυτού µετά 
από έκδοση  σχετικής απόφασης σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 
 
 15.15 Το ποσό των ποινικών ρητρών καταπίπτει υπέρ Μετοχικού 
Ταµείου Στρατού (ΜΤΣ) κατά τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο  
Τρόπος Πληρωµής – Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά Πληρωµής 

 
 16.1 Η καταβολή του µισθώµατος θα γίνεται το τελευταίο δεκαήµερο κάθε 
µήνα για τον τρέχοντα µήνα από τον προµηθευτή, µε µετρητά στον λογαριασµό 
της ΤΡΆΠΕΖΑΣ ΕΛΛΆ∆ΟΣ : 
  
  α. Λογαριασµός Κατάθεσης : 264259 
 
  β. IBAN : GR 660100024-0000000000-264259 
 
    γ. ∆ικαιούχος : ΤΕΘΑ  
  

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Πιστοποιητικά Σχετικά µε τις Παρεχόµενες Υπηρεσίες 

 
 Όπως αναλυτικά καθορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 18ο  
Αποποίηση δικαιωµάτων 

 
 18.1  Απαγορεύεται η εκχώρηση των συµβατικών υποχρεώσεων και 
δικαιωµάτων από τον ανάδοχο σε τρίτους, πλην του δικαιώµατος είσπραξης 
συµβατικού τιµήµατος, το οποίο µπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισµένο 
Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα µετά από τεκµηριωµένο βάσει συµφωνητικού αίτηµα 
του αναδόχου προς την Μεραρχία και σχετική απόφαση - έγκρισή της.  
 
 18.2  Λοιπά όπως καθορίζονται στους όρους του διαγωνισµού και την 
κείµενη νοµοθεσία.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο  
Ολοκλήρωση Εκτέλεσης Σύµβασης 

 
 19.1  Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις: 
 
   19.1.1 Όταν έχει παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία για την 
περαίωση της σύµβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 
 
   19.1.2 Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα 
προϊόντα που παραδόθηκαν. 
 
   19.1.3 Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού 
προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
 
   19.1.4 Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις 
µεταξύ της συµβαλλόµενης εταιρείας και της Μεραρχίας και αποδεσµεύθηκαν οι 
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο  
∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 

 
 Η Μεραρχία µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 133 του ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο  
Εγγυήσεις 

 
 21.1  Για την καλή εκτέλεση της  σύµβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε την 
µε αριθµό ..................................................... εγγυητική επιστολή της Τράπεζας 
................................., ύψους .............................................. ευρώ και 
...............................  λεπτών (€ .........................). Η υπόψη εγγυητική επιστολή θα 
επιστραφεί στον ανάδοχο εντός τριάντα (30) ηµερών από την εκπλήρωση κάθε 
συµβατικής του υποχρέωσης. 
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 21.2  Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 25.1, 
επεστράφη στον ανάδοχο η µε αριθµό ...........................εγγυητική επιστολή της 
Τράπεζας ............................., ύψους .................................................... ευρώ και 
...................... λεπτών (€ .......................), την οποία είχε καταθέσει για τη 
συµµετοχή του στο διαγωνισµό. 
 
 21.2  Λοιπά όπως καθορίζονται στους όρους του διαγωνισµού και την 
κείµενη νοµοθεσία.  
 

ΑΡΘΡΟ 22ο 
Τροποποιήσεις 

 
Όπως άρθρο 28 Γενικών Όρων. 

 
ΑΡΘΡΟ 23ο  

Συµβατικό πλαίσιο - Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 

 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται:  
  
 23.1  Οι διατάξεις του ν.4412/16 
 
 23.2  Οι όροι της σύµβασης 
 
 23.3  Συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας  

 
ΑΡΘΡΟ 24ο  

Τελικές ∆ιατάξεις 
 

 24.1  Η παρούσα σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κάθε άλλου κειµένου 
στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
 
 24.2  Για ότι δεν έχει συµπεριληφθεί στην παρούσα σύµβαση, ισχύουν 
τα καθοριζόµενα στους Όρους του διαγωνισµού 
(Φ.............................................................................), καθώς και οι διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων. 
 
 24.3  Η σύµβαση έχει συνταχθεί σε δύο (2) πρωτότυπα. Από ένα (1) 
προορίζεται για την Μεραρχία και ένα (1) για τον Ανάδοχο.  
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24.4  Τα Παραρτήµατα της παρούσας σύµβασης αποτελούν τµήµα αυτής. 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
-Ο-  

.................................................  
 
 
 
 

(Υπογραφή και σφραγίδα υπογράφοντος, 
καθώς και σφραγίδα της στρατιωτικής 

Υπηρεσίας) 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
-Ο- 

Εκπρόσωπος του Αναδόχου  
 
 
 
 

(Υπογραφή, Α∆Τ και ονοµατεπώνυµο 
υπογράφοντος και σφραγίδα της 

εταιρίας)  
 

 
 Ταξχος Πολυζώης ∆ηµάκης 

Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 
  

  
Λγός (ΕΜ) Χριστίνα Νίκου  
     Βοηθός  4oυ ΕΓ/2  

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
«Α» Πίνακας Αυτόµατων Πωλητών που θα Εγκατασταθούν 
«Β» Τεχνική Προδιαγραφή   
«Γ»  Ανώτατη Τιµή Πώλησης Ειδών ∆ιατιθέµενων από τους Αυτόµατους   

Πωλητές Γενικοί Όροι ∆ιαγωνισµού  
«∆»  Γενικοί Όροι ∆ιαγωνισµού 
«Ε»  Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού 
 
 

∆εν επισυνάπτονται 
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